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«Pediatrics from birth»

Секція «Грудне вигодовування»

13:00-13:30 «Herd Immunity And Measles: Why We Should Aim For

10:00-10:30 «Підтримка та навчання батьків у питаннях грудно-

100% Vaccination Coverage» — David Greenberg, Israel, Soroka

го вигодовування» — Гнилоскуренко Г. В. к.мед.н, доцент,

University Medical Center, Director of the Pediatric Infectious

провідний педіатр Into-Sana м. Київ.

Disease Unit, Chairman of the division of Pediatrics Professor of

10:30-11:00 «Недостатньо молока. А чи дійсно це так? Об'єктив-

Pediatrics and Infectious Diseases.

на оцінка лактації» — Копійка Г. К. к.мед.н. доцент, консультант з

13:30-14:00 «Необхідна «необов’язкова» вакцинація» —

грудного вигодовування, провідний педіатр Into-Sana

Волошина І. М., д.мед.н, професор кафедри сімейної медицини,

м. Одеса.

терапії, кардіології та неврології ФПО ЗДМУ м. Запоріжжя.

11:00-11:30 «Лактаційний мастит. Алгоритм прийняття клінічно-

14:00-14:30 «Вакцинація проти папіломавірусної інфекції —

го рішення» — Білоног К. Д. хірург-мамолог Into-Sana м. Одеса.

можливість змінити Долю…» — Романишин Я. Ю., дитячий

11:30-11:50 «Розвінчуємо міфи про грудне вигодовування: году-

імунолог, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медич-

вати, не можна заборонити!» — Олішинська М. О. консультант з

ний центр, м. Львів.

грудного вигодовування, педіатр Into-Sana м. Київ.

11:50 — Перерва 10 хв.

14:30 — Перерва 30 хв

Секція «Вакцинація»

Секція «Мультидисциплінарний підхід
в практиці педіатра»

12:00-12:35 «Вплив COVID-19 на вакцинацію в Україні та світі»

15:00-15:20 «Алергічний риніт» — Савченко А. В., к.мед.н,

Лапій Ф. І. — лікар, дитячий інфекціоніст, імунолог, к.мед.н.,

провідний отоларинголог Into-Sana м. Київ.

доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імуно-

15.20-15:40 «Таємні сторони перехресної алергії» —

логії НУОЗ ім. П.Л. Шупика, Голова національної технічної групи

Безлепкіна В. Є. – педіатр, дитячий алерголог Into-Sana

експертів з імунопрофілактики, член оперативного штабу МОЗ,

м. Одеса.

м. Київ.

15:40-16:00 «Синдром сухого ока у дітей» — Дубровська О. О.

12:35-13:00 - «Вакцинація під час вагітності» — Галич С. Р.

к.мед.н., провідний дитячий офтальмолог Into-Sana м. Київ.

д.мед. н, професор, провідний акушер-гінеколог Into-Sana м.

16:00-16:15 «Синдром Пандас або чи все ми знаємо про стреп-

Одеса.

токок?» — Кищук В. В. – дитячий невролог Into-Sana м. Одеса
16:15-16:30 «Топ» — питання педіатра дитячому хірургу —
Іськов А. П. дитячий хірург Into-Sana м. Київ .
16:30-17:00 – Питання, обговорення.

