Міжнародний день сну
26 березня 2021

Конференція з міжнародною участю

«Значення сну для розвитку дитини»
Програма заходу
Реєстрація учасників (онлайн)
10.00 Вітальне слово
Жовнір Володимир Аполлінарійович
д.м.н., генеральний директор НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

Шунько Єлизавета Євгеніївна
член-кор. НАМН України, проф., д.м.н., завідувач кафедри неонатології Національного
університета охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

10.10 Можливості діагностики дитячої медицини сну
Ерлер Томас
професор, медичний директор департаменту педіатричної медицини, Клініка Ернст
фон Бергманн (Потсдам, Німеччина), декан медичного факультету Health and Medical
University Potsdam
Відповіді на запитання – 10 хв

10.40 Стратегія розвитку дитячої медицини сну в Україні
Костюкова Дарія Миколаївна
завідувач кабінету «Комплексного нейромоніторингу з дитячою лабораторією сну»
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

Іванова Тетяна Павлівна
к.м.н., заступник генерального директора з медичної частини НДСЛ «ОХМАТДИТ»
МОЗ України

Неінвазивна респіраторна підтримка передчасно народжених
11.00 дітей з дихальними розладами
Орлова Тетяна Олександрівна
заслужений лікар України, завідувач відділенням інтенсивного виходжування глибоко
недоношених дітей НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

11.20 Вроджений стридор. Ларингомаляція
Молочек Юрій Анатолійович
к.м.н., доц. кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії
Національного університета охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, заслужений
лікар України, завідувач відділення отоларингології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

11.40 Бронхообструктивний синдром у дітей
Охотнікова Олена Миколаївна
д.м.н., завідувач кафедри педіатрії № 1 Національного університета охорони здоров’я
України імені П. Л. Шупика

12.00 Вади розвитку дихальних шляхів у дітей, що супроводжуються
респіраторним дистрес синдромом та потребують інвазивної
діагностики
Руденко Євген Олегович
д.м.н., проф. кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О.Богомольця

Кривченя Данило Юліанович
д.м.н., проф. кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О.Богомольця

12.20

Дискусія, кава-брейк – 40 хв.

13.00 Дихальна підтримка дітей зі СМА вдома – досвід Португалії
Нурія Мадурейра
педіатр пульмонологічного відділення педіатричного госпіталю, лабораторії сну та
вентиляції, асистент університетського госпітального центра Коїмбра (Коїмбра,
Португалія)
Відповіді на запитання – 10 хв

13.30 Розвиток дитячої клініки сну: від відкриття до активної діяльності
Міхаела Орос
Керівник відділу дитячого сну клініки «Пондерас Академік Хоспітал»
Президент національного товариства проблем дитячого сну та НІВЛ
(Бухарест, Румунія)
Відповіді на запитання – 10 хв

14.00 Особливості розладів дихання у пацієнтів з орфанними
захворюваннями
Пічкур Наталя Олександрівна
к. м. н., завідувач центра орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

14.20 Клінічний випадок дитини з СМА І типу: мультидисциплінарний
підхід (майстер-клас)
Костюкова Дарія Миколаївна,
Лопоха Анна Борисівна, логопед НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

14.40 Респіраторна допомога дітям вдома (спонсорська доповідь)
Івана Шундов
Головний спеціаліст з клінічного впровадження респіраторного обладнання
(Загреб, Хорватія)

15.00 Методи оцінки сну у дітей різного віку
Головатюк Ірина Володимирівна
дитячий лікар невролог кабінету «Комплексного нейромоніторингу з дитячою
лабораторією сну» відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених
дітей НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

15.20 Порушення сну при неврологічних захворюваннях. Синдром
неспокійних ніг у дітей та підлітків
Розяєв Максим Дмитрович
лікар невролог дитячий НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

15.40 Дискусія. Урочисте закриття конференції
Місце проведення:
Онлайн https://o-zone.org.ua/son/
Для лікарів НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України - актова зала нового корпусу, Блок Г
Офіційні спонсори - Philips Respironics, Roche

Професор, доктор медицини Томас Ерлер вивчав медицину у Державному
Медичному інституті м. Львів (Україна). Захистив докторську дисертацію з
медицини в Академії підвищення кваліфікації лікарів НДР. Кваліфікація за
основним фахом: неонатологія. Додаткова спеціалізація з дитячої
реаніматології. Захистив докторську дисертацію в Шаріте. Займав посади
головного лікаря клініки дитячої та підліткової медицини та медичного
директора клініки ім. Карла Тіма у м. Коттбус. Наразі є медичним директор та
головний лікар клініки дитячої та підліткової медицини Вестбранденбург, м.
Потсдам. Член асоціації Медицини сну „Schlafmedizin Berlin-Brandenburg”,
комітету з етики Бранденбургська медична асоціація та опікунської ради
дитячої благодійної організації «МакДональдс». У 2020 році заснував та є
деканом медичного факультету Health and Medical University Potsdam. Завдяки співпраці професора
Томаса Ерлера з адміністрацією НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України була створена та існує перша в
Україні Дитяча лабораторія сну у відділенні інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей.
Професор Томас Ерлер є керівником проекту «Україна – Здоров’я дітей», що підтримується
Федеративною республікою Німеччині з 2016 року та триває понині. Даний проект дозволив
проводити науково-практичні конференції для лікарів та медсестер по всій Україні у тісній та плідній
співпраці, покращуючи рівень надання медичної допомоги в Україні.

Нурія Мадурейра є представником медицини сну від португальської
медичної асоціації та експерт-сомнолог від Європейського товариства
досліджень сну. Закінчила педіатричний факультет, працює у галузі
пульмонології та медицини сну. З 2009 року є асистентом у
пульмонологічному відділенні педіатричного госпіталю, лабораторії сну
та вентиляції Університетського госпітального центру Коїмбри.

Доктор Мікаела Орос є провідним педіатром, пульмонологом. Отримала
звання Доктор медичних наук пульмонолог, дитячий сомнолог в
Університеті медицини і фармації «Тіту Майореску» Бухарест. Вона є
членом Румунської ассоціації Педіатрів, Румунського товариства
пульмонологів,
Европейського
респіраторного
товариства,
Американської академії медицини сну, Американського торакального
товариства. Керівник педіатричної пульмонологічної клініки та клініки сну
«Ponderas Academic Hospital» Бухарест. Президент Національного товариства
проблем дитячого сну та НІВЛ. Доктор Мікаела Орос є обраним членом Керівного комітету відділу
неінвазивної вентиляції легень і сну румунського товариства пульмонологів. Також вона активно
приймала участь в багаточисленних курсах та закордонних конференціях, в тому числі: «Early Origins
of Lung Diseases» междисциплінарний підхід, Ліссабон (Португалія); 3-я Міжнародна педіатрична НІВЛ
конференція, Літня школа медицини сну, Лугано (Швейцарія); Літня школа дитячої респіраторної
медицини, Барселона (Іспанія); Американське торакальне товариство; Міжнародний курс з дитячої
пульмонології, Бордо (Франція).

Івана Шундов, бакалавр дихальної терапії. Закінчила Медичну школу
Університету Індіани, штат Індіанаполіс, штат Індіана (США). Працювала
сертифікованим респіраторним терапевтом у медичному центрі лікарні Доброго
Самарянина, Вест Ісліп, Нью-Йорк (США). В її обов'язки входили вентиляція та
управління дихальними шляхами у відділеннях інтенсивної терапії (загальної,
педіатричної та неонатальної), забір та інтерпретація газів крові, респіраторна
фізіотерапія, кліренс дихальних шляхів, киснева та аерозольна терапія. Івана
працює у Philips головним клінічним спеціалістом респіраторної допомоги у
Центрально-Східній Європі. Наразі забезпечує клінічну освіту та навчання в галузі респіраторної
допомоги.

