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ПРОГРАМА 

науково-практична конференція  

«Новітні тенденції лікування та профілактики дерматовенерологічних 

проблем в рамках доказової медицини»  

15 квітня 2016 р. 

 
в рамках XІІ Львівського Медичного Форуму та XXII медичної виставки 

«ГалМЕД» 

м. Львів 13-15 квітня 2016 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 квітня 2016 р. 



Конференція проводиться за підтримки:  

 

- Міністерства охорони здоров’я України 

- Департаменту охорони здоров’я ЛОДА 

 

 

Організаційний комітет  

 

 

Чечотка Б.Р. - директор Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної  

державної адміністрації   

 

Сизон О.О. - голова Львівського обласного осередку УАЛДВК, головний 

позаштатний спеціаліст ДОЗ ЛОДА з «Дерматовенерології» 

 

Надашкевич О.Н. - завідуючий кафедри сімейної медицини та дерматології, 

венерології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького  

 

Вісьтак  Я.В. - головний  лікар  ЛОКШВД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма науково-практичної конференції  

«Новітні тенденції лікування та профілактики дерматовенерологічних 

проблем в рамках доказової медицини»  

15 квітня 2016 р. 

 

До участі в конференції запрошуються члени Львівського осередку Української асоціації 

лікарів-дерматовенерологів і косметологів, інших областей України та гості 

м.Львова. 

 

Місце проведення конференції: 

м. Львів, Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17 

 

Реєстрація учасників конференції – з 10ºº год. до 11ºº год.  

Ознайомлення учасників конференції з роботою виставки. 

 

Початок конференції – о 11ºº год. 

 

Урочисте відкриття науково-практичної конференції: 

 

- директор Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної  державної 

адміністрації  Чечотка Б.Р. 

- віце-президент УАЛДВК, к.мед.н., доцент, головний лікар комунальної установи 

Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний шкірно-

венерологічний диспансер, доцент Хара О.І. 

- завідуючий кафедри сімейної медицини та дерматології, венерології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького професор 

О.Н.Надашкевич 

- головний  лікар  ЛОКШВД Я.В. Вісьтак 

- голова Львівського обласного осередку УАЛДВК, головний позаштатний 

спеціаліст ДОЗ ЛОДА зі спеціальності «Дерматовенерологія», доцент Сизон О.О. 

 

 

1. Міжнародні протокольні підходи до діагностики та лікування 

медикаментозної алергії. 

Професор Чоп'як В.В. (м.Львів) 

2. Актуальні питання медикаментозної алергії в практиці лікаря-

дерматовенеролога. 

Професор Святенко Т.В. (м.Дніпропетровськ) 

3. Діагноз – основа доказової медицини. 

Професор Калюжна Л.Д. (м.Київ) 

4. Оптимальне рішення в лікуванні бактеріальних інфекцій шкіри і 

ускладнених дерматозів. 

Професор Корольова Ж.В. (м.Київ) 

5. Особливості перебігу деяких хронічних дерматозів в умовах мілітарного 

стресу. 

Доцент Хара О.І. (м.Тернопіль) 



6. Дисадипокінемія та порушення ліпідного обміну у хворих на 

псоріатичний артрит. 

Професор Надашкевич О.Н. (м.Львів) 

7. Купероз: косметичний дефект чи хвороба? Отже, маскувати чи лікувати. 

Професор Галникіна С.О. (м.Тернопіль) 

8. Фактори фотозахисту в сучасних умовах попередження 

фотоіндукованих новоутворів шкіри. 

Доцент  Савоськіна В.О. (м.Харків) 

9. Необхідність використання фотозахисту у пацієнтів з гіперчутливою 

шкірою. 

Доцент Бардова К.О. (м.Київ) 

10. Нові можливості лікування та профілактики дерматозів. 

Доцент Савоськіна В.О. (м.Харків) 

11. Максималізм та мінімалізм в естетичній медицині. Демонстрація та 

аналіз результатів. 

Директор клініки «Асклепій»   

І.О.Волошин-Андрашко (м.Ужгород) 

12. Співставлення генетичних та гормональних складових із тяжкістю 

перебігу акне. 

Ас. Петренко А.В. (м.Київ) 

 

Запитання – відповіді – з 14ºº год. 


