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Хубетова Ірина Вільївна,
зав.неврологічним відділенням
Одеської обласної клінічної лікарні

Лікар-епідеміолог, голова ГО
«Інфекційний контроль в
Україні», керівник
Національної експертної групи з
інфекційного контролю (NEGIC)
Александрін Андрій

09:40-09:50 питання-відповіді

09:05 виступ представника  ДОЗ Київської
ОДА

10:20 Остеоартроз і проблема хронічного
болю

10:45 Дизурія в практиці лікаря первинної
ланки – рекомендації гінеколога

Струк Тетяна Анатоліївна, лікар
акушер-гінеколог вищої категорії,
гінеколог-ендокринолог, кандидат
медичних наук, доцент кафедри
перинатології, акушерства і
гінекології ХМАПО

11:05-11:10 питання-відповіді

11:35 EPOS 2020(European Position Paperon
Rhinоsinusitis and Nasal polyps ):  «Методи
лікування гострого риносинуситу (ГРС)

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

12:05-12:10 питання-відповіді

12:30 На межі двох світів: Мікробіом та
бар’єрна функція кишківника

12:50-12:55 питання-відповіді

09:00 Підключення, вітання, вступне слово

09:20 Особливості ведення пацієнтів з
інфекційною патологією на амбулаторному
етапі

лікар-фтизіатр-пульмонолог,
лікар-епідеміолог Національної
експертної групи з інфекційного
контролю (NEGIC)
Анікєєва Ганна

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)

10:10-10:15 питання-відповіді

09:50 Гострий біль в практиці сімейного
лікаря: чим допоможуть НПЗП

10:40-10:45 питання-відповіді

12:10 Печія при кислозалежних
захворюваннях органів травлення: від
патогенезу до лікування

Осьодло Галина Василівна,
доктор мед. наук, професор,
начальник кафедри військової
терапії Української військово-
медичної академії, заслужений
лікар України, полковник
медичної служби

12:25-12:30 питання-відповіді

Шадрін Олег Геннадійович, доктор
мед. наук, професор, керівник
відділення проблем харчування та
соматичних захворювань дітей
раннього віку ДУ «ІПАГ імені
акдеміка О.М. Лук’янової НАМН
України», Заслужений діяч науки і
техніки

11:10 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

11:30-11:35 питання-відповіді



Зайков  Сергій Вікторович,
доктор мед. наук,  професор
кафедри фтизіатрії і пульмонології
Національної медичної академії 
 післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика

Кондрацька Ірина Миколаївна,  кандидат
мед. наук, доцент кафедри діабетології
НМАПО ім. Щупика, лікар-ендокринолог
вищої категорії, член Української
діабетологічної асоціації (УДА), Європейської
асоціації ендокринологів (ECE), голова
Асоціації профілактики та лікування
неінфекційних епідемічних захворювань
(АПЛНІЕЗ) 

13:40-13:45 питання-відповіді

14:50 Антибактеріальна терапія пацієнтів з
риносинуситом згідно рекомендацій EPOS
2020

13:20 Місце інсулінотерапії в лікуванні
цукрового діабету 2 типу

15:10-15:20 питання-відповіді

Тамм Тамара Іванівна, доктор
медичних наук, професор,
завідувач кафедри хірургії та
проктології ХМАПО, віце-
президент всеукраїнськой
організації лікування ран

14:10-14:15 питання-відповіді

13:45 Диференційна діагностика та
лікування геморою

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»

14:15 До питання підвищення
функціональних можливостей
неспецифічного імунітету у дітей

14:45-14:50 питання-відповіді

Міщенко Лариса Анатоліївна, 
 доктор медичних наук, професор,
завідувач відділу гіпертонічної
хвороби ДУ «Національний
науковий центр «Інститут
кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» НАМН України

14:00 Артеріальна гіпертензія та
ожиріння. Чи є особливості в
антигіпертензивній терапії?* (за
підтримки компанії Серв’є)

14:15-14:20 питання-відповіді

Міщенко Лариса Анатоліївна, 
 доктор медичних наук, професор,
завідувач відділу гіпертонічної
хвороби ДУ «Національний
науковий центр «Інститут
кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» НАМН України

14:20 Сучасні рекомендації – які нові
звички беремо у практику? Клінічний
розбір* (за підтримки компанії Серв’є)

14:35-14:40 питання-відповіді

12:55 Розбір клінічного випадку пацієнта з
ЦД 2 типу. Як досягти контролю глікемії?*
(за підтримки компанії Серв’є)

Соколова Любов Костянтинівна,
доктор мед. наук., лікар вищої
категорії, ст. наук. співробітник
відділу діабетології Інститут
ендокринології та обміну речовин ім.
В.П. Комісаренка Національної
академії медичних наук України

13:15-13:20 питання-відповіді



15:20 Негоспітальні інфекції нижніх
дихальних шляхів. Поради практичному
лікарю

Дзюблик Ярослав
Олександрович, доктор медичних
наук, провідний науковий
співробітник, Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

15:40-15:50 питання-відповіді

15:50 Вакцинація поза календарем щеплень:
важливо знати

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

16:10-16:20 питання-відповіді

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»

Тихолаз Оксана Валеріївна, лікар-
педіатр, кандидат медичних наук,
доцент кафедри пропедевтики
дитячих захворювань Вінницького
національного медичного
університету імені М.І.Пирогова

16:20 Маленький укус- велика проблема, як
цьому запобігти (За підтримки Pfizer)

16:30-16:35 питання-відповіді

16:35 COVID-19 і діти: що про це
відомо на сьогодні?

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

16:55-17:00 питання-відповіді

Колесник Тетяна Володимирівна,
д.мед.н., професор, завідувачка
кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини, ДЗ
«Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»

14:40 Комбінована антигіпертензивна
терапія. Як зробити  правильний вибір?*
(за підтримки компанії Серв’є)

14:55-15:00 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»

15:00 Стенокардія: фокус на пацієнта. 
 Що важливо знати та як правильно
обрати ефективну терапію?* (за
підтримки компанії Серв’є)

15:15-15:20 питання-відповіді

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

15:20 Ацетилсаліцилова кислота: що
нового?

15:35-15:40 питання-відповіді

Михайловська Наталія Сергіївна, доктор
медичних наук, професор,завідувач кафедри
загальної практики – сімейної медицини та
внутрішніх хвороб Запорізького державного
медичного універсистету, лікар загальної
практики – сімейної медицини та лікар-
кардіолог вищої категорії, дійсний член
Європейської академії викладачів загальної
практики EURACT

15:40 Роль терапії фіксованими
комбінаціями в покращенні контролю АГ.
Світовий досвід та клінічні перспективи*
(за підтримки компанії Серв’є)

15:55-16:00 питання-відповіді

Крикунов Олексій Антонович,
д.мед.н., керівник відділу
хірургічного лікування
інфекційного ендокардиту НІССХ
імені М. М. Амосова Київ, Україна

16:00 Особливості клінічних проявів та
діагностики інфекційного ендокартиту в
період пандеміі COVID-19

16:20-16:25 питання-відповіді



17:00 Ефективна та безпечна терапія
гострих респіраторних інфекцій  в умовах
пандемії

17:30-17:35 питання-відповіді

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

17:35 Антибіотикотерапія в педіатрії:
можливості та ризики

18:05-18:10 питання-відповіді

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

18:10 Амбазон при лікуванні запальних
захворювань глотки

Безшапочний Сергій Борисович,
доктор медичних наук,
професор, академік міжнародної
академії оториноларингології,
Заслужений діяч науки і техніки
України, головний ринолог
України

18:25-18:30 питання-відповіді
*Доповідь на російській мові

18.45 – закінчення фахової школи

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

16:30 Ліпідознижуюча терапія. Які
особливості треба врахувати?

16:50-16:55 питання-відповіді

Лебединець Павло Володимирович,  
завідувач відділенням післяінсультної
реабілітації медичного центру Кінезіо
м. ХарківАсистент кафедри неврології
Харківського національного медичного
університету  Позаштатний експерт
Національної служби здоров'я України з
питань реабілітації

16:55 Сучасні підходи до терапії гострого
ішемічного інсульту

17:15-17:20 питання-відповіді

17:20 Серцева недостатність: вчасно
розпізнати та правильно лікувати

17:45-17:50 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»

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»

17:50 Передсердні та шлуночкові
порушення серцевого ритму. Що треба
знати сімейному лікарю?

18:15-18:20 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»

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»



Джус Марта Борисівна, доктор мед.
наук, професор кафедри внутрішньої
медицини №2 НМУ імені О.О.
Богомольця, лікар-ревматолог вищої
категорії

18:20 Ревматоїдний артрит в практиці
сімейного лікаря

18:40-18:45 питання-відповіді

за підтримки компаній:

*Лекція підготовлена за підтримки компанії «Серв’є». Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою
безперервного професійного розвитку

18.45 – закінчення фахової школи


