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Епідеміологічна ситуація в країні та шляхи захисту лікарів

10:05  виступ лікаря-епідеміолога, голови ГО "Інфекційний контроль в
Україні", керівника Національної експертної групи з інфекційного
контролю (NEGIC) АНДРІЯ АЛЕКСАНДРІНА

10:25-10:35 питання-відповіді

11:20 Нутритивний статус як основа адекватного розвитку та здоров’я дитини

Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного факультету
НМАПО імені П.Л. Шупика, Голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних
Спеціальностей»
11:45-11:50 питання-відповіді

Нагальні питання ведення пацієнтів дитячого віку та дорослих   в умавах спалаху
COVID 19

Модератор – Маменко М.Є.

11:10-11:20 питання-відповіді

Квашніна Людмила Вікторівна, доктор мед.
наук, професор, Заслужений лікар Україи,
керівник відділення проблем здорової дитини та
преморбідних станів ДУ «ІПАГ імені академіка
О.М. Лук’янової НАМН України», професор
кафедри дитячих і підліткових захворювань
НМАПО імені П.Л. Шупика

10:40 Можливість вітаміну D підтримувати активаційний потенціал противірусної
відповіді у дітей

Майдан Ірина Сергіївна, науковий
співробітник кафедри ДУ «ІПАГ імені
акдеміка О.М. Лук’янової НАМН
України»

10:00-10:05 виступ представника ДОЗ Львівської ОДА

12:20 Протоколи ведення дітей із симптомом кашлю

Крючко Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії
Української медичної стоматологічної академії

12:35-12:40 питання-відповіді

12:10-12:20 питання-відповіді

11:50 Ефективна та безпечна терапія гострих респіраторних інфекцій 
в умовах пандемії
Бекетова Галина Володимирівна, доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України,
зав. кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика

12:40 Тактика відкриття шкіл та дитячих садків. Роль сімейного лікаря

Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного факультету
НМАПО імені П.Л. Шупика, Голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних
Спеціальностей»
13:05-13:15 питання-відповіді

12:40 Інозин пранобекс в профілактиці та лікуванні гострих
респіраторних Вірусних інфекцій, включаючи COVID-19
Жирі Беран, проф., завідувач кафедри тропічної медицини, медицини подорожей та 
 імунізації інституту післядипломної медичної освіти в Празі, директор центру вакцинації та
медицини подорожей Градец Кралове, Чехія
13:05-13:15 питання-відповіді



Лікування систематичних захворювань під час пандемії COVID – 19.
Усвідомлення ризикі.  Рецепти від експертів

14:45-14:50 питання-відповіді

14:35 Профілактика менінгококовоі інфекції. Вакцинація.
(За підтримки Pfizer)

Степановський Юрій Степанович, к.мед.н., доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб
та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика Київ, Україна

13:50 Школа вакцинації

Маменко Марина Євгеніївна, доктор
мед. наук, професор, декан
педіатричного факультету НМАПО
імені П.Л. Шупика, Голова правління
ГС «Українська Академія
Педіатричних Спеціальностей»

Лапій Федір Іванович, кандидат мед.
наук, доцент кафедри дитячих
інфекційних хвороб та дитячої імунології
НМАПО імені П. Л. Шупика, Голова
комітету вакцинації ГС «Українська
Академія Педіатричних спеціальностей»

14:10-14:20 питання-відповіді

15:50 НАЖХП. ВПЛИВ ЕССЕНЦІАЛЬНИХ ФОСФОЛІПІДІВ: ВІД ТЕОРІЇ ДО
ДОКАЗОВОЇ БАЗИ
Суслова Наталія Олександрівна, лікар-дієтолог, лікар загальної практики – сімейної медицини,
фахівець в галузі клінічної біохімії і фізіології, експерт функціональної медицини. Кандидат
медичних наук, асистент кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Член Європейської організації
атеросклерозу
16:05-16:10 питання-відповіді

15:10-15:20 питання-відповіді

14:50 Локальний біль в спині. Нюанси діагностики та лікування

Орос Михайло Михайлович, д.м.н., професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та
психіатрії Ужгородського національного університету

15:40-15:50 питання-відповіді

15:20 Вітамін Д та цукровий діабет ІІ типу: профілактика чи терапія
Жердьова Надія Миколаївна, доктор медичних наук.  завідувач відділом діагностики та
лікування метаболічних захворювань ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН
України"

16:35-16:40 питання-відповіді

16:15 Роль пробіотиків при веденні хворих з гастроентерологічною
патологією
Ткач Сергій Михайлович, професор, член Американської асоціації гастроентерологів

17:00-17:05 питання-відповіді

16:40 Сучасна ренопротекція

Дудар Ірина Олексіївна, доктор мед. наук, професор, лікар-нефролог Київської міської
клінічної лікарні №3

14:30-14:35 питання-відповіді

14:20 Пневмококова інфекція. Як захистити дітей та дорослих?
(За підтримки Pfizer)
Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного факультету
НМАПО імені П.Л. Шупика, Голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних
Спеціальностей»



18:05-18:10 питання-відповіді

17:50 Медикаментозно-індуковані ураження шлунково-кишкового
тракту.  Вектор на залізодефіцитну анемію
Бондаренко Ольга Олександрівна, доктор мед. наук, професор кафедри терапії № 1,
медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького

18:40 Сучасні позиції ацетилсаліцилової кислоти в профілактиці
серцево-судинних подій в амбулаторній практиці

Кочуєв Геннадій Іванович, к.м.н., доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини
Харківської медичної академії післядипломної освіти

18:55-19:00 питання-відповіді

19:00 Місце OMEGA-3 поліненасичених жирних кислот в первинній та
вторинній профілактиці кардіоваскулярних захворювань
Кочуєв Геннадій Іванович, к.м.н., доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини
Харківської медичної академії післядипломної освіти

19:15-19:20 питання-відповіді

Ведення пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи в сучасних
умовах

Модератор: Романова О.М.

18:30-18:35 питання-відповіді

18:10 Метаболічна терапія: рух в минуле чи крок вперед?

Скибчик Василь Антонович, д. мед. наук, професор кафедри сімейної медицини факультету
післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького

20:10-20:20 питання-відповіді

Романова Олена Миколаївна,
кандидат мед. наук, старший науковий
співробітник відділу аритмії серця ДУ
«ННЦ «Інститут кардіології імені
академіка М.Д. Стражеска» НАМН
України»

19:20 Коморбідний пацієнт з серцево-судинною  патологією. Як уникнути помилок?
Іркін Олег Ігорович, доктор мед. наук,
провідний науковий співробітник
відділу реанімації та інтенсивної
терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска»
НАМН України»

за підтримки компаній:

17:10 Принципи лікування тютюнової залежності

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

17:40-17:45 питання-відповіді


