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Зайченко Ганна Володимирівна, завідувачка
кафедри фармакології Національного 
медичного університету   імені О.О.
Богомольця,Академік Національної академії
наук вищої освіти України, відмінник освіти
України, Голова Київського регіонального
відділення ВГО «Асоціація фармакологів
України»,член Європейської асоціації клінічної
фармакології та фармакотерапії (EACPT),
міжнародного союзу фундаментальної та
клінічної фармакології (IUPHAR)

13:15-13:20 питання-відповіді

Профілактика залізодефіцитних
станів: інноваційний підхід13:00

10:00 Виступ лікарки-епідеміолога Національної
експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC), 
завідувачки відділу оцінки ризиків та інфекційного
контролю НДСЛ “ОХМАТДИТ” КАТЕРИНИ СОЯК

10:15-10:20 питання-відповіді

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ФАРМАЦЕВТІВ

Симптоматичне лікування ГРВІ. 
Нові виклики та відповіді

Зайченко Ганна Володимирівна, завідувачка
кафедри фармакології Національного 
медичного університету   імені О.О.
Богомольця,Академік Національної академії
наук вищої освіти України, відмінник освіти
України, Голова Київського регіонального
відділення ВГО «Асоціація фармакологів
України»,член Європейської асоціації клінічної
фармакології та фармакотерапії (EACPT),
міжнародного союзу фундаментальної та
клінічної фармакології (IUPHAR)

10:20

11:00-11:05 питання-відповіді

Ефективна та безпечна терапія
гострих респіраторних інфекцій в
умовах пандемії

11:40

Бекетова Галина Володимирівна,
доктор мед. наук, професор,
заслужений лікар України, зав.
кафедри дитячих і підліткових
захворювань НМАПО імені П.Л.
Шупика

11:55-12:00 питання-відповіді

Майстер клас. Сучасні рекомендації
щодо профілактики захворювань
опорно-рухового апарату: роль
провізора

ГОГУНСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор
мед. наук, заслужений лікар України, лауреат
Державної премії України у галузі науки і
техніки, заступник керівника Центру
алергічних захворювань верхніх дихальних
шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології
імені проф. О.С. Коломійченка НАМН
України», міжнародний бізнес-тренер
тренінгової компанії «ASK»

11:05

11:35-11:40 питання-відповіді

«Чого хочуть люди?»  Вітаміни:
кому, коли, як?

ГОГУНСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор
мед. наук, заслужений лікар України, лауреат
Державної премії України у галузі науки і
техніки, заступник керівника Центру
алергічних захворювань верхніх дихальних
шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології
імені проф. О.С. Коломійченка НАМН
України», міжнародний бізнес-тренер
тренінгової компанії «ASK»

12:00

12:15-12:20 питання-відповіді

12:35-12:40 питання-відповіді

Сучасні рекомендації щодо
профілактикисерцево-судинних
захворювань: роль провізора

12:20

Бездітко Наталія
Володимирівна, доктор мед.
наук, професор кафедри
клінічної фармакології
Інституту підвищення
кваліфікації спеціалістів
фармації НФаУ

Симптоматичне лікування алергічних
захворювань таназальної обструкції

ГОГУНСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор
мед. наук, заслужений лікар України, лауреат
Державної премії України у галузі науки і
техніки, заступник керівника Центру
алергічних захворювань верхніх дихальних
шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології
імені проф. О.С. Коломійченка НАМН
України», міжнародний бізнес-тренер
тренінгової компанії «ASK»

12:40

12:55-13:00 питання-відповіді

ФАРМОПІКА на прикладі продуктів
Bayer13:20

Хайтович Микола
Валентинович,
доктор мед. наук,  професор,
завідувач кафедри клінічної
фармакології та клінічної
фармації НМУ імені О.О.
Богомольця

14:00-14:05 питання-відповіді



Інгібітори ФДЕ-5. Гармонія
бажання та можливостей14:25

Полова Жанна Миколаївна, доктор
фармацевтичних наук, професор,
завідувачка кафедри аптечної та
промислової технології ліків
Національного медичного
університету ім. О.О.Богомольця,
м.Київ, Україна

14:55-15:00 питання-відповіді

Остапчук Павло Михайлович,
кандидат мед. наук, медичний
радник компанії Джонсон та
Джонсон

16:55-17:00 питання-відповіді

EPOS 2020 (European Position Paperon
Rhinоsinusitis and Nasal polyps): Точка
зору фармацевтів відносно
риносинуситу.Оцінка риніту та
риносинуситу в роздрібній аптеці

16:25

Фармацевтична технологія на
прикладі брендів Байер15:20

Полова Жанна Миколаївна,
доктор фармацевтичних наук,
професор, завідувачка кафедри
аптечної та промислової
технології ліків Національного
медичного університету ім.
О.О.Богомольця, м.Київ, Україна

16:00-16:05 питання-відповіді

Зайченко Ганна Володимирівна, завідувачка
кафедри фармакології Національного 
медичного університету   імені О.О.
Богомольця,Академік Національної академії
наук вищої освіти України, відмінник освіти
України, Голова Київського регіонального
відділення ВГО «Асоціація фармакологів
України»,член Європейської асоціації клінічної
фармакології та фармакотерапії (EACPT),
міжнародного союзу фундаментальної та
клінічної фармакології (IUPHAR)

14:20-14:25 питання-відповіді

Нестероїдні протизапальні препарати:
як знизити ризики побічних реакцій.
Роль фармацевта

14:05

за підтримки компаній:

Сучасні підходи до лікування
еректильної дисфункції у чоловіків16:05

Гурженко Юрій Миколайович,
доктор мед. наук, професор
кафедри урології НМАПО імені 
П.Л. Шупика, головнийнауковий
співробітник, лікар-андролог,
сексопатолог ДУ «Інститут урології»
НАМН України

16:20-16:25 питання-відповіді

Тріумф гормонів у світі відносин15:00

Горбунова Ольга Володимирівна,
доктор мед. наук, зав. кафедри
акушерства, гінекології та
перинатології НМАПО імені П. Л.
Шупика, лікар-організатор вищої
категорії, лікар-акушер-гінеколог
вищої категорії

15:15-15:20 питання-відповіді


