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Науковий організатор

ГО «Міжнародна міждисциплінарна асоціація
медичних професіоналів»

Організаційний комітет:
Бондаренко Анастасія – президент ММАМП, д.м.н., професор кафедри дитячих
інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Шарапова Світлана – керівник напряму міжнародного розвитку ММАМП, к.б.н.,
провідний науковий співробітник РЦДОГІ (м. Мінськ, Білорусь)
Анфілова Марина – д.мед.н., професор кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ
ім. М.І. Пирогова, президент Української академії дерматології та венерології
Гільфанова Анна – віце-президент ММАМП, к.м.н., асистент кафедри дитячих
інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Щука Світлана – д.м.н., професор Universitatea de Stat de Medicina si Famacie
”N.Testemitanu” (Кишинев, Молдова)

Попередня програма заходу:
10:00 - 10:15
Вітальне слово
Бондаренко Анастасія, Шарапова Світлана, Гільфанова Анна, Анфілова Марина
10:15 - 10:35
"Взаємозв’язок шкіри та імунітету"
Бісюк Юрій
Лекція підготовлена за підтримки компанії "Novartis". Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям
охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку.

10:35 - 11:10
"Огляд шкірних уражень при первинних імунодефіцитах"
Mahnaz Jamee (Тегеран, Іран)
11:10 - 11:30
"Синдром Омена"
Шарапова Світлана (Мінськ, Білорусь)
11:30 - 11:50
"Еритродермія як маніфестація вродженого імунодефіциту при дефіциті MALT1"
Бондаренко Анастасія (Київ, Україна)
Лекція підготовлена за підтримки компанії "Biopharma". Дана лекція не є підставою для нарахування балів
фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку.
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11:50 - 12:10
"Диференційна діагностика еритродермій"
Анфілова Марина (Київ, Україна)
12:10-12:30
"Чому важливо поставити діагноз первинного імунодефіциту: варіанти патогенетичного
лікування"
Бондаренко Анастасія (Київ, Україна)
12:30 - 12:50
"Розвиток мережі плазми центрів Biopharma в Україні. Рівень вірусної безпеки препаратів"
Мулярчук Оксана (Київ, Україна)
Лекція підготовлена за підтримки компанії "Biopharma". Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям
охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку.

12:50-13:10
Перерва
13:10. – 13:30
"Атопічний дерматит як самостійне захворювання"
Ніточко Олег (Одеса, Україна)
13:30 - 13:50
"Синдром Віскотта-Олдрича - шкіряні прояви в дитячому віці"
Щука Світлана, Томачинська Христина (Кишинев, Молдова)
13:50 – 14:20
"Випадки ПІД із важким екзомоподібним дерматитом (синдром Незертона і дефіцит
DOCK8)"
Гільфанова Анна (Київ, Україна)
14:20 – 15:00
"Виникнення гранульом при вакцинації від краснухи"
Luigi Notarangelo (Італія / США)
15:00 – 15:20
"Особливості догляду за
імуносупресантів"
Гедеон Інна (Київ, Україна)
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15:20 – 15:30
"Консенсус – діагностичний підхід до дитини у випадку важких шкірних уражень – коли
запідозрити вроджений імунодефіцит?"
Бондаренко Анастасія, Анфілова Марина, Гільфанова Анна
15:30-15:40
Перерва
15:40 - 16:10
"Спадковий ангіоневротичний набрякв практиці дерматолога: діагностичний підхід та
досвід лікування в України"
Забродська Людмила (Україна, Київ)
Лекція підготовлена за підтримки компанії "Takeda". Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям
охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку.

16:10-16:30
"Аутозапальні захворювання і шкірна висипка"
Степановський Юрій (Україна, Київ)
16:30 - 16:50
"Синдром Блума і ураження шкіри у дітей"
Щука Світлана, Томачинська Христина (Кишинев, Молдова)
16:50-17:05
"Алгоритм лабораторного обстеження при підозрі на ПІД"
Бондаренко Анастасія (Україна, Київ)
17:05-17:20
"Лабораторна діагностика пацієнтів із шкірними проявами"
Шарапова Світлана (Мінськ, Білорусь)
17:20 – 17:30
Заключне слово
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