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Вельмишановний (а)____________________________!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі 
конференції Асоціації ревматологів України 

«Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи
до діагностики та лікування»

 Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб 
суглобів
 Стан хрящової та кісткової тканини
 Питання патоморфології та лабораторної діагностики хвороб суглобів
 Візуалізація суглобів на основі рентгенографії, УЗД, КТ, МРТ 
 Генетичні аспекти хвороб суглобів 
 Коморбідні стани при хворобах суглобів та патології внутрішніх 
органів
 Вивчення патогенезу обміну сечової кислоти, серцево-судинних та 
ендокринних захворювань (цукровий діабет)
 Розгляд та затвердження протоколів діагностики та лікування хвороб 
суглобів відповідно до вимог наказу МОЗ
 Будуть проведені майстер-клас з біологічної терапії, денситометрії 
та еферентних методів лікування
 Інтерактивна сесія з питань діагностики та лікування подагричного 
артриту 
 Розбір складних клінічних випадків у ревматології

Місце проведення конференції: м. Київ, Будинок кіно 
(вул. Саксаганського, 6).

Відкриття конференції відбудеться 18 березня 2014 р. о 9.30 
в Червоному залі Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6).

Проїзд до Будинку кіно – станція метро «Палац спорту».

Телефон для довідок: (044) 275<66<22, 249<70<03, 
                                         275<52<63 (секретаріат)
                             Факс: (044) 275<42<09 
                            E!mail: stragh@bigmir.net

Реєстрація учасників
Реєстрація делегатів та учасників 18 березня з 8.30 до 18.00 

у вестибюлі Будинку кіно.

До відома доповідачів 
Робочі мови: українська, російська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Президія оргкомітету:

В.М. Коваленко (голова), Г.В. Дзяк, Н.М. Шуба
 

Члени оргкомітету:

Секретаріат:
Г.О. Проценко, Л.Л. Вавілова 

О.П. Борткевич
Г.С. Воронков
В.В. Поворознюк
А.С. Свінціцький

C.І. Сміян
С.Х. Тер-Вартаньян
О.Б. Яременко 
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Генеральні партнери
AbbVie 
(США)

HOFFMANN-La ROCHE Ltd
(Швейцарія)

TEVA 
(Ізраїль)

Головні партнери
HOMVIORA (Німеччина)    SERVIER (Франція)

PFIZ ER (США)   MSD (США)

Партнери
BOEHRINGER INGELHEIM  

(Німеччина)
   КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД (Україна)
SYNMEDIC (Індія)

Під час проведення Конференції будуть працювати виставки 
лікарських препаратів і медичних приладів провідних компаній:

Розклад засідань Конференції 
Дата Червоний зал Синій зал
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9.30–9.40  Відкриття Конференції

9.40–10.40 Пленарне засідання: Сучасні напрямки  

ревматичних захворювань

10.40–11.20 Науковий симпозіум: Запальні 

ревматичні хвороби з аутоімунними механізмами 

розвитку: сучасні підходи до лікування

11.20–12.00 Погляд на проблему: Проблема болю 

при остеоартриті: питання безпеки та перспективи

12.00–12.40 Лекція: Остеопороз – взаємо від носини 

профілактичного та специфічного лікування

12.40–13.30 Науковий симпозіум: Колхіцин: 

незмінна терапевтична актуальність у лікуванні 

подагри

  ПЕРЕРВА 13.30 – 14.00

Червоний зал Синій зал

14.00–14.20 Проблемна доповідь: Актуальні 

питання застосування біосимілярів в ревматології

14.20–14.40 Думка спеціаліста: Роль рослинних 

інгібіторів інтерлейкіну-1 в лікуванні остеоартрозу 

14.40–15.20 Науковий симпозіум: Нові можливості 

в лікуванні ревматоїдних захворювань

15.20–17.05 Пленарне засідання: Ураження 

опорно-рухового апарату в ревматології

17.05–17.35 Лекція: професор Н.М. Шуба 

Подагрична артропатія: патогенез та сучасні 

підходи до лікування

 

14.00–14.30 Інтерактивний майстер-клас:   Упе-

редження та лікування гострого подагричного 

артриту 

14.30–15.00 Майстер-клас: Техніка проведен ня 

плазмаферезу та засто сування в ревмато ло гі -

чній практиці 

15.00–15.20 Проблемна доповідь: Застосуван-

ня ультрасонографії в діа г  ностиці та лікуванні 

ревматоїдного артриту

15.20–15.40 Проблемна доповідь: Ген   етичні 

дослідження в ревматології – сучасні можливості

15.40–17.00 Секція молодих вчених
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Червоний зал Синій зал

9.30–10.00 Лекція: професор В.В. Поворознюк 

Остеопороз хребта та його ускладнення у людей 

різного віку

10.00–10.20 Лекція: професор Т.В. Талаєва 

Судинна кальцифікація: значимість у патогенезі 

атеросклерозу 

10.20–11.50 Пленарне засідання:

Коморбідні стани в ревматології

10.00–11.00 Круглий стіл: 

Клінічні випадки в ревматології

11.00–11.40 Майстер-клас: Можливості МРТ та  

КТ в постановці трудного діагнозу

ПЕРЕРВА 11.50 – 12.10

12.10–12.40 Лекція: професор Н.М. Шуба 

Анкілозивний спондилоартрит

12.40–13.00 Проблемна доповідь: Біомаркери, 

їх специфічність та об’єктивізація діагностики 

складних ревматологічних захворювань

13.00–13.40 Науковий симпозіум:

Спондилоартрити: фокус на ефективність лікування

13.40–14.10 Лекція: професор А.С. Свінціцький

Особливості лікування остеоартрозу в поєднанні з 

іншими захворюваннями суглобів

12.10–14.05 Спільне засідання педіатрів та 

ревматолог   ів: Ювенільний  ідіопатичний артрит

Червоний  зал

14.10–14.50 Організаційно-методична нарада головних спеціалістів МОЗ України, 

провідних фахівців НАМН України та Асоціації ревматологів України з питань вдосконалення 

та реформування ревматологічної служби та втілення інноваційних технологій у ревматології

Презентація сайту з консультації ревматологічних хворих

14.50–15.10 Прийняття резолюції. Закриття Конференції. Вручення сертифікатів 

AbbVie (США) BAYER (Німеччина)
BOEHRINGER INGELHEIM 

(Німеччина)
EBEWE 

(Австрія)
HEEL 

(Німеччина)
HOFFMANN-La ROCHE Ltd 

(Швейцарія)
HOMVIORA 
(Німеччина)

КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 
ЗАВОД (Україна)

MEDAC (Німеччина) MSD (США)

MUCOS PHARMA (Німеччина) PFIZER (США)

RICHTER GEDEON (Угорщина) ROTTAPHARM (Італія)
SERVIER  (Франція) SYNMEDIC (Індія)

TEVA (Ізраїль) VIVA MEDICA (Україна)

Інформаційні партнери – Видавничий дім “Моріон”: “Український 
Ревматологічний  Журнал”, “Український Медичний Часопис”, 
“Щотижневик Аптека”, Видавничий дім «Заславський»,
Медична газета «Здоров’я України. XXI сторіччя»
Видавничий дім “Здоров’я України. Медичні журнали. 
Видавництво «Медкнига»
Видавничий дім «Медіка Прес»
Видавничий дім «Український медичний вісник»
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Вівторок, 18 березня 2014 р.

ЧЕРВОНИЙ ЗАЛ 

09.30 – 09.40 Відкриття конференції
Президент Асоціації ревматологів України, 
академік НАМН України, професор В.М. Коваленко 

09.40 – 10.40 Пленарне засідання: 

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ В РЕВМАТОЛОГІЇ

Президія: академік НАМН України, професор В.М. Коваленко 
академік НАМН України, професор Г.В. Дзяк, професор Н.М. Шуба

1. Гіперурикемія як патогенетична основа ревматичних та серцево-
судинних хвороб
академік НАМН України, професор В.М. Коваленко – 20 хв.

2. НПЗП лікарські засоби та гастропатії
академік НАМН України професор Г.В. Дзяк, 
професор Ю.М. Степанов – 20 хв. 

3. Сучасні підходи до комбінованого лікування ревматоїдного артриту
професор Н.М. Шуба – 20 хв.

10.40 – 11.20 Науковий симпозіум: 
Запальні ревматичні хвороби з аутоімунними механізмами розвитку: 

сучасні підходи до лікування
1. Порівняння ефективності низької та високої дози метотрексату в 

комбінації з адалімумабом при лікуванні ревматоїдного артриту: 
дані дослідження MUSICA
професор О.Б. Яременко – 20 хв.

2. Безпека застосування біологічної терапії: результати метааналізу та 
огляду Cohrane
професор І.Ю. Головач – 20 хв.

11.20 – 12.00 Погляд на проблему: 
Проблема болю при остеоартриті: питання безпеки та перспективи 

1. Ключові ланки в прогресуванні порушень суглобового хряща при 
остеоартрозі      
професор Н.В. Дєдух – 20 хв.

2. НПЗП у сучасній практиці: фокус на кардіологічну та нефрологічну 
безпеку          
професор О.В. Курята – 20 хв.  

12.00 – 12.40 Лекція: професор І.Ю. Головач
Остеопороз – взаємовідносини профілактичного та специфічного 

лікування

12.40 – 13.30 Науковий симпозіум 
Колхіцин  : незмінна терапевтична актуальність у лікуванні подагри 

1. Колхіцин у лікуванні подагричного артриту: минуле або майбутнє?
професор Й. Хорн (Хайдельберг-Мюнхен, Німеччина) – 30 хв.

2. Наукові дослідження в Україні з проблеми фармакотерапії подагри
професор Г.О. Проценко (Київ, Україна) – 20 хв.   

13.30 – 14.00 Перерва        

ЧЕРВОНИЙ ЗАЛ

14.00 – 14.20 Проблемна доповідь:
Актуальні питання застосування біосимілярів у ревматології

академік НАМН України, професор В.М. Коваленко 

14.20 – 14.40 Думка спеціаліста: 
Роль рослинних інгібіторів інтерлейкіну-1 в лікуванні остеоартрозу

професор О.П. Борткевич – 20 хв.

14.40 – 15.20 Науковий симпозіум:   
Нові можливості в лікуванні ревматичних захворювань

1. Фактори, що впливають на ефективність імунобіологічних 
препаратів у світлі останніх досліджень
 професор Н.М. Шуба (Київ) – 20 хв.

2. Можливості раціонального використання блокаторів ФНП: 
сучасний погляд
   к.м.н О.О. Гарміш (Київ) – 20 хв.

15.20 – 17.05 Пленарне засідання: 

УРАЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В РЕВМАТОЛОГІЇ

Президія: професор Н.М. Шуба, професор О.Б. Яременко, 
професор О.П. Борткевич 

1. Сучасні аспекти патогенезу остеоартрозу та новітні підходи 
до лікування
      професор Н.М. Шуба – 15 хв.

2. Можливості сповільнення прогресування остеоартрозу: доведена 
реальність
професор О.Б. Яременко – 15 хв.

3. Сучасний погляд на локальну терапію глюкокортикоїдами при 
ревматичних захворюваннях
професор О.П. Борткевич – 15 хв.

4. Артрит у практиці ревматолога: від теорії до практики
професор С.І. Сміян –15 хв.
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5. Псоріатичний артрит: сучасна терапевтична тактика
професор М.А. Станіславчук – 15 хв.

6. Сучасні підходи до персоніфікованої терапії остеоартриту
професор І.Ю. Головач – 15 хв.

7. Немедикаментозне лікування остеоартрозу: огляд сучасних 
рекомендацій
д.м.н. Л.В. Хіміон – 15 хв.

17.05 – 17.35 Лекція: професор Н.М. Шуба (Київ)
Подагрична артропатія: патогенез та сучасні підходи до лікування 

СИНІЙ ЗАЛ 

14.00 – 14.30 Інтерактивний майстер-кла    с: 
Упередження та лікування гострого подагричного артриту

к.м.н. О.О. Гарміш 

14.30 – 15.00  Майстер-клас: 
Техніка проведення плазмаферезу та застосування 

в ревматологічній практиці
Проф. Г.О. Проценко, К.А. Іванова

15.00 – 15.20  Проблемна доповідь
Застосування ультрасонографії в діагностиці та лікуванні 

ревматоїдного артриту 
Ю.В. Білявська – 20 хв. 

15.20 – 15.40 Проблемна доповідь:  
Генетичні дослідження в ревматології – сучасні можливості

д.біол.н. О.Б. Курченко (Київ)

15.40 – 17.00 СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
1. Інструментальна діагностика змін у хребті в пацієнтів 

з анкілозивним спондилітом 
к.м.н. С.О. Коваленко 

2. Роль інструментальних методів дослідження у визначенні   
субклінічного атеросклерозу в пацієнтів з РА
В.Г. Левченко

3. Варіанти проявів суглобового синдрому у хворих на псоріатичний 
артрит
В.В. Качур

4. Набуметон у лікуванні хворих на остеоартроз
К.А. Іванова 

5. Вплив цитратних комплексiв на показники пуринового обмiну та 
супутню патологiю у хворих на подагру та гiперурикемiю
Г.С. Крилова

6. Вплив протизапальних препаратів на мінеральну щільність кісткової 
тканини у хворих на гонартроз
Т.М. Тарасенко

Серед  а, 19 березня 2014 р.

ЧЕРВОНИЙ ЗАЛ

9.30 – 10.00 Лекція: професор В.В. Поворознюк 
Остеопороз хребта та його ускладнення у людей різного віку 

10.00 – 10.20 Лекція: професор Т.В. Талаєва 
  Судинна кальцифікація: значущість у патогенезі атеросклерозу 

10.20 – 11.50 Пленарне засідання: 

КОМОРБІДНІ СТАНИ В РЕВМАТОЛОГІЇ
Президія: академік НАМН України професор В.М. Коваленко,  
професор Р.Р. Яцишин, професор А.М. Гнілорибов, 
професор Г.П  . Кузьміна

1. Ураження суглобів при ендокринопатіях
професор Р.Р. Яцишин – 15 хв.

2. Диференційна діагностика та лікування уражень нервово-м’язового 
апарату при деяких ревматичних та неврологічних захворюваннях 
професор А.М. Гнілорибов, В.В. Риджок, І.С. Іващенко – 15 хв.

3. Особливості дистальних проявів з боку опорно-рухового апарату при 
ревматичній поліміалгії
професор Г.П  . Кузьміна – 15 хв.

4. Алгоритм лікування хворих на остеоартроз у людей похилого віку
професор С.І. Сміян – 15 хв.

5. Ураження очей при серонегативному спондилоартриті
к.м.н. М.Б. Джус – 15 хв.

6. Особливості артеріальної гіпертензії при поєднанні з подагрою 
у чоловіків
к.м.н. І.Л. Якименко – 15 хв.

11.50 – 12.10 Перерва на каву       



Ревматологічна конференція

10

Ревматичні хвороби суглобів: сучасні підходи до діагностики та лікування

11

12.10 – 12.40 Лекція: професор Н.М. Шуба (Київ)
Анкілозивний спондилоартрит

12.40 – 13.00   Думка спеціаліста
Біомаркери, їх специфічність та об’єктивізація діагностики складних 

ревматологічних захворювань
професор О.П. Борткевич – 20 хв.

13.00 – 13.40 Науковий симпозіум
Спондилоартрити: фокус на ефективність лікування

1. Аксіальний спондилоартрит без рентгенологічних ознак 
анкілозивного спондиліту: клінічна характеристика хворих і нові 
можливості терапії 
д.м.н. Д.Г. Рекалов – 20 хв.

2. Пригнічення рентгенографічної прогресії при спондилоартритах за 
допомогою анти-ФНП терапії: нові дані 
проф. С.Х. Тер-Вартаньян – 20 хв.

13.40 – 14.10 Лекція: професор А.С. Свінціцький
Особливості лікування остеоартрозу залежно 

від етіологічного чинника

СИНІЙ ЗАЛ

10.00 – 11.00 Клінічні випадки в ревматології 
1. Диференційна діагностика м’язового синдрому в ревматологічній 

практиці
к.м.н. М.Б. Джус

2. Антисинтетазний синдром: клінічний випадок
к.м.н. Н.С. Бойчук

3. Труднощі діагностики та сучасні підходи до лікуванні синдрому 
Шегрена
к.м.н. Ю.В. Білявська

Відповіді на запитання  – 15 хв.

11.00 – 11.40 Майстер-клас: 
Можливості МРТ та КТ в постановці складного діагнозу 

к.м.н. О.О. Гарміш, к.м.н. І.В. Тютюнник

11.50 – 12.10 Перерва на каву       

12.10 – 14.05 Спільне засідання педіатрів та ревматологів:

ЮВЕНІЛЬНИЙ ІДІОПАТИЧНИЙ АРТРИТ
1. Визначення стратегії та цілей терапії ЮРА: роль інгібіторів ФНП

проф. Л.І. Омельченко (Київ) – 20 хв.
2. Питання безпеки застосування анти-ФНП терапії в лікуванні ЮРА

доц. О.В. Поночевна (Донецьк) – 20 хв. 
3. Вакцинація у дітей з ЮРА, що отримують біологічну терапію

проф. Т.В. Марушко (Київ) – 20 хв. 
4. Анти-ФНП терапія у дітей з ЮРА раннього віку

проф. Л.Ф. Богмат (Київ) – 20 хв. 
5. Досвід біологічної терапії дітей з ЮРА у Львівській області

доц. Я.Є. Бойко (Київ) – 20 хв. 

Інтерактивний диспут за участю пацієнтів – 15 хв.

ЧЕРВОНИЙ ЗАЛ

14.10 – 14.50      
Організаційно-методична нарада головних спеціалістів 

МОЗ України, провідних фахівців НАМН України 
та Асоціації ревматологів України з питань вдосконалення 

та реформування ревматологічної служби та втілення інноваційних 
технологій у ревматології

Учасники: академік НАМН України професор В.М. Коваленко, академік 
НАМН України професор Г.В. Дзяк, професор Н.М. Шуба, 
професор О.Б. Яременко, професор В.В. Поворознюк, 
професор О.П. Борткевич

15.30 – 15.50 ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ 
                         ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
                         ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ



Головні партнери

Генеральні партнери

Партнери


