МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЗ

«ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ»

ЗАПРОШЕННЯ ТА ПРОГРАМА
VI МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
КЛIНIЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
(ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ)

15 листопада 2012 р.
м. Запоріжжя
2012 рік

Ректорат Запорізької медичної академії післядипломної
освіти запрошує Вас прийняти участь у роботі VI
міжрегіональної науково-практичної конференції молодих
вчених «Актуальні питання клiнiчної медицини».

Конференція відбудеться
«15» листопада 2012 року о 1000 годині
в конференц-залі
Запорізької медичної академії післядипломної освіти
м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 20
Регламент доповідей – 10-15 хвилин

40.
Исследование сократительной активности
тазового дна в послеродовом периоде

мышц

Люлько А.А. (магістрант)
Кафедра акушерства и гинекологии ГЗ «ЗМАПО МЗ
Украины» …………………………………………………10 хв.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення доповідей - 17:10 – 17:20
Прийняття резолюції конференції
Закриття конференції

9.00-10.00 – Реєстрація
10.00 - Відкриття конференції
Вітальне слово:
- ректор ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», академік НАМН
України, член-кореспондент НАН України,
професор, д.мед.н. Никоненко О.С.
- перший проректор ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»
професор, д.мед.н. Шаповал С.Д.
- проректор з наукової роботи ДЗ «ЗМАПО МОЗ
України», професор, д.мед.н. Фуштей І.М.
- проректор з науково-педагогічної роботи з інтернами
та лікувальної роботи ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»,
професор, д.мед.н. Балашов Г.В.
- проректор з науково-педагогічної, методичної та
виховної роботи ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»,
професор, д.мед.н. Дмитрієва С.М.

Доповіді:
1. Растительные
средства
в
превентивной
и
дополнительной терапии воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей и бронхообструктивных
состояний
Д.мед.н. Фуштей И.М. (профессор)
Кафедра
терапии,
клинической
фармакологии
и
эндокринологии ГЗ «ЗМАПО МЗ Украины» …………15 хв.

2. Структура екстемпоральної рецептури стоматологічних
лікарських форм
К.мед.н. Кривов’яз О.В. (доцент)
Кафедра фармації Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова………………………….15 хв.

3. Современная стратегия ведения больных с ОРВИ
К.мед.н. Чабанная Е.С. (ассистент)
Кафедра
терапии,
клинической
фармакологии
и
эндокринологии ГЗ «ЗМАПО МЗ Украины» …………10 хв.

34.
Первый
опыт
применения
продольной
гастропликации в лечении морбиного ожирения
Вильданов С.Р. (клін. ординатор)
Кафедра хирургии и проктологии ГЗ «ЗМАПО МЗ
Украины»………………………………………………….10 хв.

4. Особливості
пружноеластичних
властивостей
артеріальних судин при сполученій кардіопульмональній
патології

35.
Эмболизация маточных артерий – новое в лечении
миомы матки.

К.мед.н. Мирний Д.П. (асистент)
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

Олейник Н.С. (соискатель)
Кафедра акушерства и гинекологии ГЗ «ЗМАПО МЗ
Украины» …………………………………………………10 хв.

5. Стан інноваційної активності наукових колективів за
напрямом «Хірургія» в сфері охорони здоров’я України

36.
Стан окиснювальної модифікації білків у хворих на
гіпертонічну хворобу ІІ-ІІІ стадії з гіпертонічною
нефропатією

Закрутько Л.І.
Український центр наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи МОЗ України…………….10 хв.

Кулініч І.А. (здобувач)
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

6. Зміни ліпідного обміну у хворих на синдром z
К.мед.н. Андреєва Я.О. (асистент)
Кафедра терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

7. Стратегия
ведения
полинейропатией

больных

с

диабетической

К.мед.н. Чабанная Е.С. (ассистент)
Кафедра
терапии,
клинической
фармакологии
и
эндокринологии ГЗ «ЗМАПО МЗ Украины» …………10 хв.

8. Визначення рівня ендогенної інтоксикації у хворих на
професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи
Мельник О.Г.
НДІ гігієни праці та професійних захворювань Харківського
національного медичного університету………………..10 хв.

9. Определение площади перегородки носа и ее деформаций
при помощи компьютерной томографии. Ее значение в
ринохирургии
К.мед.н. Диденко В.В. (ассистент)
Кафедра
оториноларингологии
ГЗ
«ЗМАПО
МЗ
Украины» …………………………………………………10 хв.

37.
Влияние
эндотоксина
грамотрицательной
микрофлоры на течение опухолевого процесса у больных
с доброкачественными и злокачественными опухолями
гортаноглотки
Безрук В. А. (ст. лаборант)
Кафедра
клинической
лабораторной
диагностики
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»……………………………..10 хв.

38.
Особенности клинико-биохимических нарушений у
больных
подагрическим
артритом
на
фоне
гипертонической болезни
Горбенко И.А. (магістрант)
Кафедра
терапии,
клинической
фармакологии
и
эндокринологии ГЗ «ЗМАПО МЗ Украины» …………..10 хв.

39.
Диагностика и методы коррекции фетоплацентарной
недостаточности
Галацкая Ю.В. (магістрант)
Кафедра акушерства и гинекологии ГЗ «ЗМАПО МЗ
Украины»………………………………………………….10 хв.

28.
Стан регіонарної гемодінаміки у
регматогенними відшаруваннями сітківки

пацієнтів

із

Дєдов А.В. (аспірант)
Кафедра очних хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …10 хв.

29.
Первичные признаки нефропатии у больных
гипертонической болезнью и подходы к нефропротекции
Перевязкина М.В. (аспірант)
Кафедра
терапии,
клинической
фармакологии
и
эндокринологии ГЗ «ЗМАПО МЗ Украины» …………10 хв.

30.
Клінічне значення фактора Віллебранда – показника
функції ендотелію при персистуючий фибриляції
передсердь
Соловйов О.В. (аспірант)
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

31.
Прогностичне значення біологічних маркерів в
процесах ремоделювання серця у хворих ГХ II ст. в
поєднанні з метаболічним синдромом.
Милославська Ю.О. (аспірант)
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

32.
Клиническое значение показателей кровотока в
сосудах брюшной полости и микроциркуляции в
слизистой оболочке желудка при язвенной болезни
Акерми Жаафар (аспірант)
Кафедра терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

33.
Вплив
інгібітора
ангіотензин-перетворюючого
фермента на системну і внутрішньосерцеву гемодинаміку
у хворих з ішемічною хворобою серця похилого віку.
Андреєва О.А. (аспірант)
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

10.
Поширеність зубощелепних аномалій у дітей із
захворюваннями шлунково-кишкового тракту
Мельник В.С. (асистент)
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»…….10 хв.

11.
Вплив імпульсного низькочастотного електричного
струму на функціональний стан організму тренованих
практично здорових дівчат (17-24 років)
Ковальова О.В. (фахівець І категорії)
Навчально-наукова лабораторія біохімії і фармакології
спорту
науково-дослідної
частини
Запорізького
національного університету……………………………...10 хв.

12.
Дослідження
постійних зубів

хімічного

складу

незрілої

емалі

Сороченко Г.В. (асистент)
Кафедра
дитячої
терапевтичної
стоматології
та
профілактики стоматологічних захворювань Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця………10 хв.

13.
Методические
аспекты
магнитно-резонансно
томографической диагностики острых остеопоротических
компрессионных переломов позвоночника
Мягков С.А. (ассистент)
Кафедра лучевой диагностики ГЗ «ЗМАПО МЗ
Украины»………………………………………………….10 хв.

14.
Тактика ведения больных с острым нарушением
мозгового кровообращения на догоспитальном этапе
Сидь Е.В. (ассистент)
Кафедра медицины неотложных состояний ГЗ «ЗМАПО МЗ
Украины» …………………………………………………10 хв.

15.
Спектрофотометричне
дослідження
продуктів
розкладу глюкози під впливом високих температур
стерилізації
Новіцька М.В. (асистент)
Кафедра фармації Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова………………………….10 хв.

16.
Цереброваскулярна
цукровий діабет І типу

реактивність

у

хворих

на

Саєнко Я.А. (мол. наук. співробітник)
ДУ «Інститут Ендокринології та обміну речовин ім. В.П.
Комісаренка»……………………………………………10 хв.

17.
Використання різних точок зору та їх поєднання для
створення адекватної IDEF0 моделі роботи виробничої
аптеки
Голод А. С. (асистент)
Кафедра фармації Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова………………………….10 хв.

18.
Зв'язок резистину з вуглеводним обміном у хворих з
коморбідною патологією
Огнєва О.В. (аспірант)
Кафедра внутрішньої медицини №3 Харківського
національного медичного університету…………….......10 хв.

19.

Антоненко О.В. (аспірант)
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Национального
медицинского университета имени А.А. Богомольца…10 хв.

20.
Рівень СРПhs у сироватці крові та його зв’язок з
порушенням функціонального стану судин у дітей, хворих
на ювенільний ревматоїдний артрит
Романкевич І. В. (пошукувач)
Кафедра педіатрії №2 НМАПО ім. П. Л. Шупика……10 хв.

диагностики

синдрома

Поладич І.В. (магістр)
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Национального
медицинского университета имени А.А. Богомольца…10 хв.

Перерва 13:30-14:00

Малиновська О.Я. (аспірант)
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»……………………………..10 хв.

23.
Перспективи розвитку амбулаторної психіатричної
допомоги на засадах сімейної медицини на регіональному
рівні
Бібик І.Г. (аспірант)
Кафедра соціальної медицини, організації і управління
охорони здоров’я та медико-соціальної експертизи
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» …………………………….10 хв.

24.
Особливості анатомії екстракраніальних артерій у
хворих на артеріальну гіпертензію за наявності
недиференційованої дисплазії сполучної тканини
Дєдова В.О. (аспірант)
Кафедра кардіології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» ……10 хв.

Изменение органа зрения при гестозах

21.
Аспекты ультразвуковой
поликистозных яичников

22.
Взаємозв’язок між системною гемодинамікою та
показниками сонографії екстракраніальних артерій у
жінок хворих на гіпертонічну хворобу

25.
Динаміка прозапальних факторів у хворих
гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу серця

на

Мочоний В.О. (аспірант)
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»……………………………..10 хв.

26.
Особливості захворюваності бронхітами
інфікованих внутрішньоклітинними збудниками

дітей,

Дорошенко С.В. (аспірант)
Кафедра педіатрії та неонатології ДЗ «ЗМАПО МОЗ
України»…………………………………………………...10 хв.

27.
Преимущество
допплерометрического
метода
исследования кровотока плода в тазовом предлежании
Соколовская И.С. (аспірант)
Кафедра акушерства и гинекологии ГЗ «ЗМАПО МЗ
Украины» …………………………………………………10 хв.

