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Дата

Термін
проведення
6.00–18.00

20.03.18

Заходи
Зустріч та поселення учасників
універсіади у гуртожитку

13.00–14.00 Обід
14.00–18.00 Екскурсії
18.00–21.00 Вечірня розважальна програма

21.03.18

Реєстрація учасників
(конференц-зал консультативно8.00–9.00
діагностичної поліклініки НДСЛ
«Охмадит»)
Розв’язування практично9.00–10.15 орієнтованих завдань
(індивідуальний конкурс)
Розв’язування практично10.15–11.15 орієнтованих завдань
(командний конкурс)
11.15–12.00 Кава-брейк
Науково-практична конференція
студентів та аспірантів
12.00–14.30 «Актуальні питання клінічної
фармакології, клінічної фармації
та фармакотерапії»
Обговорення результатів
14.30–15.00
командного конкурсу
Підведення підсумків та закриття
15.00–16.00
універсіади
Після 16.00 Роз’їзд учасників універсіади

Програма Науково-практичної конференції
студентів та аспірантів
«Актуальні питання клінічної фармакології,
клінічної фармації та фармакотерапії»
(конференц-зал консультативно-діагностичної
поліклініки НДСЛ «Охмадит»)
(21.03.2018, 12–14.30)
Зменшення імунного запалення під впливом
антигіпертензивних лікарських засобів
Черченко К.Д., Потаскалова В.С.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

Хронофармакологія антигіпертензивних засобів
Купчак М.М., Маланчук В.В.
(Івано-Франківський національний медичний університет)

Фармацевтична опіка як основний елемент
конкурентоспроможності аптек
Холоденко В.О.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

Принципи алгоритмізації метричних клініко-лабораторних
показників у виборі ефективного фармакологічного лікування
Біркович В.М., Джахман А.В.
(Ужгородський національний університет)

Дапагліфлозин (форксіга) у лікуванні хворих на цукровий
діабет 2 типу
Сборщик О.Ю.
(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

Вплив N-ацетилцистеїну та мелатоніну на рівень глюкози крові
та масу тіла щурів із стептозотоциновим цукровим діабетом 1 типу
Фіцнер О.А., Шипулін Я.К., Рафальський В.Ю.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

Сучасні підходи в фармакотерапії хронічного лімфоцитарного
лейкозу
Веровська А.Д.
(Національний фармацевтичний університет)

Ефективність антиоксидантів при високодозній хіміотерапії
лімфопроліферативних захворювань
Длябога Л.С., Кирій Г.Д.
(Дніпропетровська медична академія)

Сучасна антибактеріальна фармакотерапія гострого холециститу
Подольян Ю.О.
(Національний фармацевтичний університет)

Питання безпечного лікування антибактеріальними лікарськими
засобами пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи
Кучеренко О.В., Потаскалова В.С.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

Фармакотерапія амебіазу
Мельник Н.В. (Національний фармацевтичний університет)

Оптимізація фармакологічного лікування шляхом комп’ютерного
аналізу стану функціональних систем організму
Грига В.І., Секар Анандхі
(Ужгородський національний університет)

Використання пентоксифіліну в постнаркозному періоді у дітей
Неміш В.В. (Буковинський державний медичний університет)

Вплив напоїв на дію лікарських засобів
Дольник М.Ю., Мокра А.Ю
(Дніпропетровська медична академія)

Фармакоепідеміологія гострого коронарного синдрому
Захарчевна О.М.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

Вплив фолієвої кислоти на вміст гомоцистеїну та показники
якості життя на тлі базисної терапії хворих на стенокардію
напруги похилого та старечого віку
Рябих Н.В., Саржевська А.В.
(Запорізький державний медичний університет)

Клініко-фармакологічні особливості використання імунобіологічної терапії в лікуванні раку молочної залози
Калініна А.К., Саржевська А.В.
(Запорізький державний медичний університет)

Умови проведення
ІІ Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології
Конкурсні випробування ІІ Всеукраїнської Універсіади з клінічної
фармакології проводяться 21 березня 2018 р. на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця
(м. Київ, вул. Стрітенська 7/9, у консультативно-діагностичній
поліклініці НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, 8-й поверх, початок
о 9.00).
Проведення Універсіади передбачає індивідуальні та командні конкурсні письмові завдання з клінічної фармакокінетики,
клінічної фармакодинаміки, взаємодії лікарських засобів, несприятливих побічних реакцій на лікарські засоби, персоналізованої фармакотерапії серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, раціональної антибіотикотерапії.
Конкурсне випробування для кожного учасника конкурсу в індивідуальному заліку (проводиться в режимі зашифрованості)
включає комплект із 50 тестових завдань та 5 ситуаційних задач.
Командний конкурс передбачає вирішення 3 клінічних кейсів.
Також буде проведена науково-практична конференція студентів та аспірантів з актуальних проблем клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії.
Переможців Універсіади в особистій першості (за окремими
напрямами і у загальному заліку), у командному конкурсі та за
кращі доповіді на науково-практичній конференції визначатимуть за сумарною кількістю балів, набраними за визначеними
журі критеріями оцінки.
Автор наукової роботи, який не брав участі у науково-практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження.
Для забезпечення належного рівня організації та проведення
Універсіади на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ створено організаційний комітет, сформовано журі,
мандатну та апеляційну комісії.
Кожен учасник повинен мати при собі паспорт, студентський
квиток, посвідчення про відрядження.

Склад журі
ІІ Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології
Голова журі:
Хайтович Микола Валентинович професор, завідувач кафедри
клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені
О.О. Богомольця.

Члени журі:
Ніженковська Iрина Володимирівна професор, завідувач кафедри
фармакологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця
Зайченко Ганна Володимирівна професор, завідувач кафедри
фармакології НМУ імені О.О. Богомольця
Зіскінд Карина Євгенівна студентка групи 4801
НМУ імені О.О. Богомольця (за згодою)
Калугіна Світлана Михайлівна доцент, доцент кафедри клінічної
фармакології і фармакотерапії ІФНМУ (за згодою)
Кіреєв Iгор Володимирович професор, завідувач кафедри фармакотерапії
Національного фармацевтичного університету (за згодою)
Курченко Андрій Iгоревич професор, завідувач кафедри клінічної
імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені
О.О. Богомольця
Натрус Лариса Валентинівна професор, директор НДІ
експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця
Саржевська Анастасія Валеріївна к. мед. н., асистент кафедри
клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології
Запорізького державного медичного університету (за згодою)

Склад апеляційної комісії
ІІ Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології
Яременко Олег Борисович професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини № 3 стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
Грига Василь Iванович асистент кафедри біохімії, фармакології,
фізичних методів лікування з курсом аналітичної медицини
Ужгородського національного університету (за згодою)
Пшенична Єлизавета Вячеславівна студентка групи 481Т НМУ
імені О.О. Богомольця (за згодою)

Склад мандатної комісії
ІІ Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології
Половинка Владислав Олександрович асистент кафедри клінічної
фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця
Ситник Iнна Миколаївна асистент кафедри клінічної фармакології
та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця
Шамшеєва Анна Iллівна студентка групи 481Т НМУ імені
О.О. Богомольця

Наказ про проведення
ІІ Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології
в НМУ імені О.О. Богомольця

