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Захворювання кишковика у дітей:
калейдоскоп клінічних спостережень

ФАХОВА ШКОЛА online

19 ЛЮТОГО о 09:00



Захід заплановано і буде проведено
відповідно до вимог та стандартів
акредитаційної ради безперервної
медичної освіти США (АССМЕ) .

ГК МедЕкспер акредитована
акредитаційною радою по безперервній
медичній освіті організовувати та
проводити освітні заходи на міжнародному
рівні в рамках безперервної медичної
освіти.

ГК МедЕксперт забезпечить учасників
заходу максимальною кількістю
міжнародних кредитів — 7 АМА PRA
Category 1 Credits™. Учасники фахової
школи отримають ту кількість міжнародних
кредитів, яка відповідає часу їх участі у
заході (1 година = 1 кредит).

Цілі навчання

- краще орієнтуватись у представлених темах;
- застосувати дані на практиці;
- підвищити свою компетенцію;
- передати досвід колегам;
- надавати ефективну допомогу пацієнтам.

Акредитація

Педіатри, лікарі загальної практики – сімейної
медицини, дитячі хірурги,  лікарі інфекціоністи,
дитячі інфекціоністи, лікарі імунологи, дитячі
імунологи, лікарі алергологи,  дитячі
алергологи, лікарі гастроентерологи, дитячі
гастроентерологи

ОРГАНІЗАТОР /ORGANIZER

Learning objectives:
- Better navigate presented topics
- Apply data in practice
- Increase their competence
- Transfer experience to colleagues
- Provide effective assistance to patients

Target audience:
This educational event is designed for
Pediatricians, general practitioners - family
medicine, pediatric surgeons, infectious disease
doctors, pediatric infectious disease specialists,
immunologists, pediatric immunologists,
allergists, pediatric allergists, gastroenterologists,
pediatric gastroenterologists

 Accreditation
This activity has been planned and implemented
in accordance with the accreditation
requirements and policies of the Accreditation
Council for Continuing Medical Education
(ACCME).

The Group of Companies Med Expert is
accredited by the Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACCME) to
provide continuing medical education for
physicians.

Group of Companies designates this educational
activity for a maximum of 7 АМА PRA Category 1
Credits™. Participants should claim only the
credit commensurate with the extent of their
participation in the activity

СМЕ-CPD організатор
СМЕ-CPD Organizer

Аудиторія

Захід внесено до Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2022
році під номером 47

Захід внесено до Переліку заходів БПР
2022 року під номером 5354

ГК МедЕксперт (провайдер БПР № 043)

The event is included in the register of
congresses, congresses, symposiums and
scientific and practical conferences to be held
in 2022 under number 47

The event is included in the List of BPD
measures in 2022 under number 5354



Чи може в маленької дитини не боліти
животик? На тонкій межі між нормою та
патологією / 
Can a baby not have a tummy ache? On the
fine Line between normal and pathology
Марина Маменко, Київ
Marina Mamenko, Kyiv

Біль в животі у дітей страше 4-х років.
Ігнорувати не можна лікувати. Поставимо
правильно знак коми / 
Abdominal pain in children over 4 years. It
cannot be ignored/treated. Let's put the
slash correctly

10:55-11:00Андрій Варзарь, Молдова
Andrii Varzar, Moldova

В�дкриття фахової школи9:00-9:15
9:15-9:45

9:45-9:50

Gut-brain axis, або сучасний погляд на
функціональні розлади / 
Gut-brain axis, or a modern look at
functional disorders
Олександр Мазулов, Вінниця
Oleksandr Mazulov, Vinnytsya

9:50-10:20

10:20-10:25

10:25-10:55

Глютензалежні захворювання: як
поставити діагноз і не захопитись
гіпердіагностикою / 
Gluten-dependent diseases: how to
diagnose and not get carried away with
overdiagnosis

11:00-11:30

11:30-11:35Ольга Бєлоусова, Харків
Olha Bielousova, Kharkiv

11:35-12:05 Харчування при глютензалежних
захворюваннях. Особливості, міфи,
помилки / 
Nutrition in Gluten-Dependent Diseases.
Features, Myths, Mistakes
Анастасія Горобець, Київ
Anastasiia Horobets,Kyiv 12:05-12:10

Шлунково-кишкові прояви харчової
алергії: діагностика і лікування. / 
Gastrointestinal manifestations of food
allergy: diagnosis and treatment.

0

Владислава Барзілович, Київ
Vladyslava Barzilovych, Kyiv

12:10-12:40

12:40-12:45

12:45-16:35 ПЕРЕРВА / BREAK
Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A
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Калейдоскоп клінічних випадків:
запальні захворювання кишковика / 
Kaleidoscope of clinical cases:
inflammatory bowel disease

16:35-17:35

17:35-17:40

Мальротація кишковика: різноманітні
клінічні прояви від дитинства до
підліткового віку / 
Intestinal malrotation: various clinical
manifestations from childhood to adolescence

 

Дмитро Самофалов, Одеса
Dmytro Samofalov,Odesa

17:40-18:10

18:10-18:15

18:15-18:45 Ротавірусна інфекція: розмова від
етіології до профілактики / 
Rotavirus infection: a conversation
from etiology to prevention

18:45-18:50
 

Федір Лапій, Київ
Fedir Lapii, Kyiv

СПК у молодих дорослих / 
IBS in Young Adults

18:50-19:20

19:20-19:25
 

Андрій Дорофєєв, Київ
Dorofieiev Andrii, Kyiv

19:25-19:55 Кишкові прояви некишкових інфекцій / 
Intestinal manifestations of non-intestinal
infections

 

Станіслава Рикова, Київ
Stanislava Rykova, Kyiv

19:55-20:00

20:00 ЗАВЕРШЕННЯ ЗАХОДУ / 
COMPLETION OF THE EVENT

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A
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Ольга Бєлоусова, Харків
Olha Bielousova, Kharkiv



Марина Маменко 
д.мед.н., професор, декан
педіатричного факультету НУОЗ
України імені П.Л. Шупика,
голова правління ГС "Українська
Академія Педіатричних
Спеціальностей"
Київ, Україна

Андр�й Варзарь
лікар-неонатолог, педіатр, 
 дитячий анестезіолог, дитячий
діагностичний консультативний
центр “Аспиромед” 
Кишинів, Молдова

Ольга Бєлоусова
д.мед.н., професор, завідувач
кафедри педіатрії та дитячоїї

гастроентерології ХМАПО
Харків, Україна

Анастас�я Горобець 
к.мед.н., доцент кафедри педіатрії
№1 НМУ імені О.О. Богомольця
Київ, Україна 

Владислава Барзилович 
к.мед.н., лікар алерголог дитячий,

алергоцентру з діагностикою
медикаментозних алергій у дітей

та жінок ДУ ІПАГ; асистент кафедри
педіатрії№1 НМУ О.О. Богомольця

Київ, Україна

Олександр Мазулов 
к.мед.н., доцент кафедри

педіатрії №1 ВНМУ
імені М.І. Пирогова

Вінниця, Україна

СПІКЕРИ / SPEAKERS

Mamenko Maryna
MD, Professor, dean of the
pediatric faculty, Shupyk
National Healthcare University
of Ukraine, head of the board of
the Ukrainian Academy of
Pediatric Specialties, 
Kyiv, Ukraine

 Mazulov Oleksandr
PhD, Associate professor of

pediatrics department №1 of
Vinnytsya national Pirogov

medical university, 
Vinnytsya, Ukraine

 Varzar Andrii
Neonatologist, pediatrician,
pediatric anesthesiologist,
"Aspiromed" pediatric
diagnostic consulting center, 
Chisinau, Moldova

Bielousova Olha
MD, Professor, head of pediatric

and gastroenterology
department of KhMAPE,

Kharkiv, Ukraine

Horobets Anastasiia
PhD, Associate professor of the
department of pediatrics №1 of
OO Bogomolets NMU
Kyiv, Ukraine

Barzilovych Vladyslava
PhD, Pediatric allergist, allergy

center with diagnosis of drug
allergies in children and women

of IPAG; Assistant of the
department of pediatrics №1 of

OO Bogomolets NMU, 
Kyiv, Ukraine



Ольга Бєлоусова
д.мед.н., професор,  завідувач
кафедри педіатрії та дитячої
гастроентерології ХМАПО
Харків, Україна

Дмитро Самофалов 
к.мед.н., магістр публічного

управління, головний
спеціаліст відділу управління
та контролю якості медичної

діяльності Департаменту
охорони здоров’я ООДА

Одеса, Україна

Фед�р Лап�й
к.мед.н., доцент кафедри
дитячих інфекційних хвороб та
дитячої імунології НУОЗ України
імені П.Л. Шупика, голова
правління ГО "Батьки за
вакцинацію"
Київ, Україна

Андр�й Дорофєєв 
д.мед.н., професор, лікар

вищої категорії, терапевт,
гастроентеролог, 

кафедра терапії 
НУОЗ імені П.Л. Шупика

Київ, Україна

Стан�слава Рикова 
лікар-інфекціоніст, лікар педіатр.
Головний інфекціоніст ММ
Добробут, член правління 
ГС "Українська Академія
Педіатричних Спеціальностей"
Київ, Україна

СПІКЕРИ / SPEAKERS

uaps.org.ua

Bielousova Olha
MD, Professor, head of pediatric
and gastroenterology
department of KhMAPE,
Kharkiv, Ukraine

Samofalov Dmytro
PhD, Master of Public

Administration, Chief Specialist of
the Department of Management

and Quality Control of Medical
Activities of the Department of

Health ORSA
Odesa, Ukraine

Lapii Fedir
PhD, Associate Professor of the
department of pediatric infectious
diseases of pediatric immunology
of P.L. Shupyk National University
of Health, chairman of the board of
the "Parents for Vaccination" NGO,
Kyiv, Ukraine

Dorofieiev Andrii
MD, Professor, doctor of the
highest category, therapist,

gastroenterologist, department of
therapy of P.L. Shupyk National

University of Health
Kyiv, Ukraine

Rykova Stanislava
Infectious disease doctor,
pediatrician. Chief infectious
diseases specialist of Dobrobut
vedical network, member of the
board of the Ukrainian Academy of
Pediatric Specialties
Kyiv, Ukraine

http://uaps.org.ua/

