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Міністерство охорони здоров’я України 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів  

 

IV(XI) з’їзд УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ  

ЛІКАРІВ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ І КОСМЕТОЛОГІВ 

«Стан і організація дерматовенерологічної служби в Україні на етапі 

реформування та епідемічної ситуації з захворюваністю на коронавірусну 

інфекцію. Актуальні проблеми діагностики і лікування хронічних дерматозів та 

ІПСШ. Сучасні підходи до діагностики і терапії доброякісних та злоякісних 

новоутворень шкіри. Новітні аспекти медичної косметології.» 

м. Київ 

03-04 листопада 2021 р. 

 

№ 14 у затвердженому МОЗ України реєстрі з’їздів, конгресів, симпозіумів та 

науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році. 

 

 Відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного 

розвитку, визначених МОЗ України від 22.02.2019 року № 446, Додаток 5 

«Порядку проведення атестації лікаріа (пункт 1, розділ V), п. 3.4. - слухачам 

нараховуватиметься 10 балів, а доповідачам 30 балів. 

 

ПРОГРАМА 

03 листопада 2021 року - початок роботи з’їзду 10.00 (місце проведення 

онлайн-трансляції роботи з’їзду: м. Київ, вул. Володимирська, 55 - конференц-

зал Національної академії наук України) 

 

Перше пленарне засідання 

Програмні та тематичні доповіді з акутальних проблем організації з 

дерматовенерологічної допомоги, діагностики та лікування дерматозів: 

 

Головуючі: президент УАЛДВК, член-кореспондент НАМН України, 

професор Степаненко В. І.; член Президії УАЛДВК, професор Калюжна Л. Д.; 

 голова Київського міського осередку УАЛДВК, директор ТМО 

«Дерматовенерологія» у м. Києві Корнієнко В. В. 

 

 

10.00-10.30 - Стан, організація та перестороги в діяльності             

     дерматовенерологічної служби України на етапі 

реформування та        епідемічної ситуації з захворюваністю на 

коронавірусну інфекцію. 

Степаненко В. І. (м. Київ) 

 

10.30-10.50 - Ураження шкіри, асоційовані з COVID-19  

                   професор Кутасевич Я. Ф. (Директор Інституту дерматології та 

венерології НАМН України)(м. Харків) 
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10.50-11.10 - Генетичні передумови топічного лікування сухості шкіри 

професор Калюжна Л. Д. (м. Київ) 

 

11.10-11.30 - Діагностичні і терапевтичні помилки при захворюваннях шкіри у   

              дітей 

професор Калюжна Л. Д. (м. Київ) 

 

11.30-11.50 - Дерматологічні захворювання асоційовані з сухою шкірою:      

               значення базового догляду 

професор Святенко Т. В. (м. Дніпро) 

 

11.50-12.20 - Новітні аспекти акне 

профессор Аравийская Е. А. (г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

12.20-12.40 - Вирішення проблеми бульозного епідермолізу в Республіці    

               Узбекистан. 

профессор Рахматов А. Б. (г. Ташкент, Узбекистан) 

 

12.40-12.55 - Персоніфікований підхід до діагностики та лікування хронічної  

              кропив’янки 

професор Курченко А. І.; доцент Царик В. В. (м. Київ) 

 

12.55-13.10 - Себорейний дерматит: вибір тактики топічного лікування з  

                урахуванням особливостей мікробіому шкіри. 

професор Резниченко Н. Ю. (м. Запоріжжя) 

 

13.10-13.25 - Кліщі демодециди - біологія і морфологія. Дискусійні аспекти  

              етіопатогенезу демодекозу та інших акнеподібних 

дерматозів.                 Раціональна комплексна терапия. 

професор Степаненко В. І. (М. Київ) 

 

13.25-13.40 - Кліщ демодекс. Що нового? 

професор Дмитренко С. В. (м. Вінниця) 

 

13.40-13.55 - Позапечінкові прояви хронічного гепатиту С в дерматологічній   

                практиці  

професор Пінський Л. Л. (м. Київ) 

 

 13.55-14.10 - Сучасні підходи до терапії хворих на піодермії 

професор Литинська Т. О. (м. Київ) 

 

14.10-14.25 - Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на псоріаз із   

      дистрофічними ураженнями нігтьових пластинок 

професор Литинська Т. О. (м. Київ) 
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14.25-14.40 - Покроковий алгоритм діагностики і лікування хворих на акне 

професор Сизон О. О. (м. Львів) 

 

14.40-14.55 - Вибір засобів зовнішньої терапії у лікування захворювань шкіри,   

      які супроводжуються еритродермією. 

доцент Гречанська Л. В. (м. Київ) 

 

14.55-15.10 - Свербіж шкіри: практичний алгоритм діагностики та менеджменту 

Литвиненко Б. (м. Київ) 

 

14.55-15.10 - Догляд за шкірою при атопічному та контактному дерматитах 

доцент Чернишов П. В. (м. Київ) 

 

15.10-15.25 - Удосконалення комплексного лікування хворих на вогнищеву  

     алопецію 

                     професор Бондар С. А., к.м.н. Наліжитий А. А., к.м.н.  

Гармаш Л. Л., к.м.н. Мельник Т. В., к.м.н. Пічкур О. М. (м. Вінниця) 

 

15.25-15.40 - Сучасні погляди на діагностику та лікування мікроспорії у дітей 

Лаврушко С. І. (м. Полтава) 

  

15.40-15.55 - Лікування захворювань шкіри, які викликані вірусом папіломи  

      людини за допомогою лазерної стерилізації 

Васильчук Є. О. (М. Київ) 

 

 

 

Друге пленарне засідання 

Сучасні підходи до дігностики і терапіїї доброякісних та злоякісних 

новоутворень шкіри 

 

Головуючі: член Президії УАЛДВК, професор Богомолець О. В.;  

голова Львівського обласного осередку УАЛДВК, професор Сизон О. О. 

 

16.00-16.20 - Нове в лікуванні судинних пухлин шкіри у дітей 

професор Богомолець О. В. (м. Київ) 

 

16.20-16.35 - Діагностика рожевих новоутворень шкіри 

к.м.н. Кравець К. І. (м. Київ) 

 

16.35-16.50 - Значення ультразвукової діагностики (УЗД) в діагностиці пухлин    

    шкіри 

Грищенко Р. (м. Київ) 

 

16.50-17.05 - Біопсія шкіри - захист лікаря і пацієнта  



Берьозкін О. (м. Київ) 
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04 листопада 2021 р. - початок роботи з’їзду 10.00 

 

Третє пленарне засідання 

«Новітні аспекти медичної косметології» 

 

Головуючі: президент УАЛДВК, професор Степаненко В. І.; 

т.в.о. віце-Президента УАЛДВК, доцент Туркевич О. Ю. 

 

10:00-10:30 - Фізіологічний і патологічний неоколагенез - що нового, що     

                       правда? 

Туркевич О. (м. Львів) 

 

10:30-10:50 - IPL чи лазер - коли і що краще в залежності від нозології?  

Хомич М. (м. Київ) 

 

10:50-11:10 - Хімічні пілінги в корекції мелазми. 

Фунікова А. (м. Київ) 

 

11:10-11:30 - Можливості фракційного RF ліфтингу в реабілітації 

                       дерматологічних пацієнтів. 

Літус І. (м. Київ) 

 

11:30-12:00 - Этіопатогенетичний  підхід в мезотерапії - послідовність  і 

                       обгрунтованість процедур, класифікація основних препаратів  

Злотніцька Ю. (м. Дніпро) 

 

12:00-12:30 - Роль PLLA в практиці дерматокосметолога 

Конніков Н. (м. Бостон, США) 

 

12:30-13:00 - Імунорезистентність і БТА 

Рєзнік А. (м. Санкт-Петербург, Росія) 

 

13:00-13:20 - Старіння шкіри - що і як міняється с віком? 

Месхі І. (м. Тбілісі, Грузія) 

 

13:20-13:30 - запитання/відповіді 

 

 

ДИСКУСІЯ 

ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ ТА ЗАКРИТТЯ IV(XI) з’їзду УАЛДВК 

Реєстрація слухачів для участі в роботі з’їзду, за посиланням:  

http://www.dermatology.org.ua 

 

Враховуючи можливі технічні негкразди в онлайн-трансляції, в Програмі 

можуть бути певні зміни і переміщення доповідей представлених у Програмі 


