ПОДІЯ

Звіт про проведення науково-практичної школи
«Молоді науковці – майбутнє української
дерматовенерології»
20–21 листопада 2014 р. в Києві відбулась науково-практична школа «Молоді науковці – майбутнє української дерматовенерології», ініціатором проведення якої була кафедра дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Конференція відбулась у
цьому навчальному закладі. Всього було зареєстровано 482 учасники з різних регіонів України (369 –
з м. Києва; 112 – з 14 областей України: Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької,
Івано-Франківської, Київської, Львівської, Луганської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської, Харківської,
Хмельницької), а також з Білорусі, Грузії.
Було приємно, що в роботі школи взяли участь не лише дерматовенерологи та дитячі дерматовенерологи, а й алергологи, терапевти, лікарі загальної практики-сімейної медицини, педіатри, лікарі-лаборанти,
інфекціоністи, мікробіологи-вірусологи, онкологи, лікарі Центру ВІЛ/СНІДу. Це були молоді вчені, аспіранти та клінічні ординатори, інтерни, магістри, практикуючі дерматовенерологи. Широко були представлені і приватні клініки, зареєструвались лікарі з 17 приватних клінік («Євродерм», «Борис», «Ганімед»,
«Медіком», «Віртус», «Когерент», «Медісвіт» та ін.).
При підготовці конференції була запропонована тематика: патогенез захворювань шкіри; сучасні методи діагностики та лікування захворювань шкіри; клініка, діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом.
До організаційного комітету конференції надійшло 47 наукових робіт, що були надруковані в збірнику
робіт за матеріалами науково-практичної школи.
Конференцію відкрив голова оргкомітету, проректор з наукової роботи НМАПО, Заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор І.С. Зозуля. У своєму вступному слові він відзначив, що
саме кафедра дерматовенерології НМАПО як опорна з післядипломніої освіти проводить плідну роботу
з молодими науковцями, дає їм можливість виступити зі своїми науковими розробками.
Зі вступним словом звернулися до спільноти професор кафедри дерматовенерології НМАПО,
Заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор Л.Д. Калюжна; завідувач кафедри
дерматовенерології НМАПО, генеральний директор ТМО м. Києва, д.м.н., професор О.І. Літус.
Спонсорами школи були 23 фармацевтичні фірми, які на стендах представили інформацію про свою продукцію. Інформаційними спонсорами конференції виступили журнали «Клінічна імунологія. Алергологія.
Інфектологія» (генеральний інформаційний спонсор), «Мистецтво лікування».
На конференції було заслухано 31 доповідь. Зі змістовними доповідями по своїх наукових пошуках виступили молоді дерматовенерологи Н.Ю. Резніченко (м. Запоріжжя), І.М. Бронова (м. Харків), І.О. Літус
(м. Київ), А.В. Гара (м. Вінниця), А.В. Петренко (м. Київ), Т.В. Осинська (м. Харків). Доповіді молодих
науковців охоплювали питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування хронічних дерматозів.
Представлені роботи були виконані на сучасному науковому рівні, добре оформлені. На проведеній
конференції, як і на минулих, молоді вчені мали змогу ознайомити дерматологічну спільноту зі своїми роботами, а також прослухати доповіді провідних вітчизняних дерматовенерологів.
Генеральний інформаційний спонсор – журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» – провів нагородження за кращі виступи молодих учених. Грамотою видавничого дому «Здоров’я України» та
грошовою премією були відзначені І.О. Літус (м. Київ), І.М. Бронова (м. Харків), А.В. Петренко (м. Київ).
До проведення школи журналом «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» був підготовлений випуск, присвячений темі дерматовенерології. Організатори конференції вважають за доцільне знайомити дерматовенерологів, особливо молодих фахівців, з клінічними випадками, проводити під час їх презентації диференційну діагностику. На цій конференції клінічні презентації вкотре провели професор Я.Ф. Кутасевич,
професор Л.Д. Калюжна. У заключних виступах науковці схвалили досвід проведення таких конференцій,
відзначили їх високий рівень, висловили сподівання на продовження такої практики в майбутньому.
Д.м.н., професор Л.Д. Калюжна
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