ПЛАН
проведення Днів науки
у Кам’янському медичному коледжі
на І семестр 2020-2021 навчального року
№
з/п
1.

2.

Тема
Тіотриазолін – здобутки
та погляд у майбутнє

Рятуємо життя разом

Доповідач

4.

5.

6.

Відмітка
про
проведення

вересень

22.09.2020

вересень

22.09.2020

вересень

25.09.2020

вересень

30.09.2020

вересень

30.09.2020

вересень

30.09.2020

Мамчур В.Й.
д.м.н., професор кафедри
фармакології і клінічної
фармакології
Дніпропетровської
державної медичної
академії

Лєвітова А.П.,
представник компанії
«Біофарма плазма
Дніпро»

3.

Дата
проведення

Керована вроджена
патологія у дітей
йодофолатний дефіцит

Ващенко Л.В.

Заходи інфекційного
контролю в
профілактиці
респіраторних
захворювань
Сучасні аспекти
діагностики та лікування
апендициту

Яценко О.Ф.

Формування фахових
компетентностей
бакалаврів медицини

Каленик Н.О.

д.м.н., професор,
Заслужений лікар
України
генеральний директор
КП «Кам’янський
протитуберкульозний
диспансер «ДОР»

Ледньов Д.О.,
к.м.н., завідуючий
приймальнодіагностичного
відділення ЛШМД
м. Кам’янське
заступник головного
лікаря з медсестринства
КНП КМР «Міська
лікарня №9», член
Асоціації медичних
сестер
Дніпропетровської
області

7.

Медсестринство в
Україні ХХІ століття –
погляд на проблему.
Нова модель розвитку
медсестринства в
Україні

Моісєєва Ю.А.,

Гостра серцево-судинна
патологія

Борощук В.О.,

Головний спеціаліст ДОЗ
ДДА відділу
стратегічного розвитку
та моніторингу надання
допомоги населенню.
Експерт Департаменту
охорони здоров’я
Дніпропетровської
обласної адміністрації за
напрямком «Сестринська
справа»

жовтень

05.10.2020

жовтень

05.10.2020

жовтень

06.10.2020

жовтень

06.10.2020

жовтень

07.10.2020

жовтень

08.10.2020

жовтень

09.10.2020

14. Реанімація та інтенсивна Кондратюк В.В., ,
лікар анестезіологтерапія у дітей

жовтень

13.10.2020

15. Гострі отруєння та
алергійні реакції у дітей

Ващенко Л.В.
жовтень

16.10.2020

16. Гострі захворювання
черевної порожнини у
дітей. Травматичні
пошкодження у дітей

Носар А.Є.,
жовтень

22.10.2020

8.

Гострі захворювання
сечостатевого тракту
10. Гострі захворювання
органів черевної
порожнини
11. Серцево-легенева
реанімація. Практичний
тренінг.
9.

завідувач відділенням
кардіологічної
інтенсивної терапії, лікар
анестезіолог вищої
кваліфікаційної категорії
Самарець Е.Ф.,
к.м.н., доцент
Самарець Е.Ф.,
к.м.н., доцент

Слоква В.М.,
лікар реаніматолог,

Семисал В.Л.,
фельдшер,
бригада Центру
екстреної медичної
допомоги та медицини
катастроф,
м. Дніпро

12. Гостра ендокринна
патологія

Войтенко Т.О.,

13. Гострі порушення
дихання та кровообігу у
дітей

Ващенко Л.В.

к.м.н., лікар терапевт
вищої кваліфікаційної
категорії
д.м.н., професор,
Заслужений лікар
України

реаніматолог

д.м.н., професор,
Заслужений лікар
України
к.м.н., доцент

17. Інфекційні
захворювання

Василенко Є.П.

18. Професійне
благополуччя
педагогічних
працівників

Мушинський В.П.,

19. Гострі алергічні реакції.
Гострі отруєння та
алергічні реакції у дітей

Яковлева І.П.,

20. Гострі неврологічні
захворювання та
психічні розлади

к.м.н., викладач

заступник директора
Дніпропетровського
обласного методичного
ресурсного центру
лікар вищої
кваліфікаційної категорії
з медицини невідкладних
станів, «Обласний центр
екстреної медичної
допомоги та медицини
катастроф

жовтень

22.10.2020

жовтень

27.10.2020

листопад

04.11.2020

листопад

04.11.2020

листопад

11.11.2020

грудень

16.12.2020

Бельмас Є.Д.,
лікар вищої
кваліфікаційної категорії,
лікар-невролог, КНП
КМР Міська лікарня №9

21. Травми опорно-рухового Саусь А.О.,
апарату. Травми грудей і лікар вищої
кваліфікаційної категорії
черевної порожнини

лікар-ортопедтравматолог, Комунальне
некомерційне
підприємство
Кам’янської міської ради
«Міський
консультативнодіагностичний центр»

22. Науково-практична
онлайн – конференція з
міжнародною участю за
темою: «COVID-19:
заходи та методи
безпеки сьогодення» під
гаслом «Врятуємо життя
разом!»

Кушнір Іван
Артюхова Аліна
Нор Елла
Брилевич Олена
Ільницька Ірина

