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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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Актуальні питання терапії і профілактичної 
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Харків  
 



 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ(А)_______________________ 

______________________________________________ 

 

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України», Департамент охорони здоров’я 

Харківської облдержадміністрації запрошують Вас 

прийняти участь у роботі Дня терапевта «Актуальні 

питання терапії і профілактичної медицини», який 

відбудеться 16 січня 2020 року о 1000 в конференц-залі  

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України». 

 

 

Реєстрація учасників з 900 

 

Адреса: ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. 

Малої НАМН України» просп. Любові Малої, 2А, 

м. Харків, 61039 (проїзд маршрутним таксі №№ 

34, 75, 209, 220, 237 від метро «Холодна гора» до 

зупинки «Вул. Дудинської»). 

 

 

 

 
Відповідальність за рекламу медичних препаратів під час 

проведення конференції несуть рекламодавці, які повинні 

адаптувати рекламні матеріали (банери, ліфлети тощо) для 

використання виключно в аудиторії лікарів, як того потребують 

нові умови ст. 21 «Закону про рекламу». 

  

1000-1030 

Поліморфізм гену Klotho у хворих на діабетичну 

нефропатію 

Д-р мед. наук, професор Топчій Іван Іванович,  

зав. відділом профілактики та лікування хвороб нирок при 

коморбідних станах ДУ «Національний інститут терапії 

імені Л.Т. Малої НАМН України»  

 

1030-1100 

Сучасні аспекти діагностики та лікування діабетичної 

нефропатії 

Канд. мед. наук Семенових Поліна Станіславівна, 

старший науковий співробітник відділу профілактики та 

лікування хвороб нирок при коморбідних станах  

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України»  

 

1100-1130 

Роль і місце реактивних артритів при хронічній хворобі 

нирок. Діагностика та лікування 

Канд. мед наук Кирієнко Олександр Миколайович, 

старший науковий співробітник відділу  профілактики та 

лікування хвороб нирок при коморбідних станах  

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України»  

 

1130-1200 

Корекція гіперкаліємії і гіперфосфатемії у хворих на 

хронічну хворобу нирок. Сучасні підходи до лікування 

Канд. мед. наук Щербань Тетяна Дмитрівна, 

науковий співробітник відділу профілактики та лікування 

хвороб нирок при коморбідних станах  

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України». 
 


