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10:40 Остеоартроз та проблема хронічного
болю
08:50 Підключення, вітання, вступне слово

09:00 Вентиляція чи УФ-випромінення
Лікар-епідеміолог, голова ГО
«Інфекційний контроль в
Україні», керівник
Національної експертної групи з
інфекційного контролю (NEGIC)
Александрін Андрій
09:20-09:30 питання-відповіді

09:30 До питання підвищення
функціональних можливостей
неспецифічного імунітету у дітей
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»

Старовойтова Галина
Олександрівна, лікар-невролог
КНП "Черкаська обласна лікарня
Черкаської обласної ради",
к.м.н., керівник центру
екстрапірамідних захворювань
11:00-11:05 питання-відповіді
11:05 Діагностика запалення: ЗАК чи СРБ?
Мургіна Марина Миколаївна,
кандидат мед. наук, доцент
кафедри педіатрії, акушерства та
гінекології факультета
післядипломної освіти
Вінницького медичного
університету
11:25-11:30 питання-відповіді
11:30 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

11:45-11:50 питання-відповіді

Майдан Ірина Сергіївна, науковий 11:50 Інфекції сечових шляхів в практиці
співробітник кафедри ДУ «ІПАГ
сімейного лікаря
імені акдеміка О.М. Лук’янової
НАМН України»
10:00-10:05 питання-відповіді

Бугерук Вiкторiя Вiкторiвна, доцент
кафедри загальної практики
Одеського нацiонального медичного
унiверситету, кандидат медичних
наук

12:05-12:10 питання-відповіді
10:10 Гострий біль в практиці сімейного
лікаря: чим допоможуть НПЗП
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)

10:35-10:40 питання-відповіді

12:10 Прості кроки лікування порушень сну

Парфенова Юлія Володимирівна,
лікар-невролог, член Асоціації
неврологів України та Європейської
асоціації неврологів

12:30-12:35 питання-відповіді

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

12:35 Проба Манту: кому? Коли? Як?

Оксана Сметаніна, координатор
програм, РАТН

13:00 Терапія статинами в епоху пандемії
12:55-13:00 питання-відповіді
13:00 Нові виклики для здоров’я людини та
шляхи їх ліквідації
Комісаренко Юлія Ігорівна,
доктор мед. наук, професор, зав.
кафедрою ендокринології НМУ ім.
О.О.Богомольця

13:20-13:25 питання-відповіді
13:25 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

13:45-13:50 питання-відповіді
13:50 Тріщина анального каналу**
Андрієць Володимир Савич,
кандидат мед. наук, асистент
кафедри хірургії НМУ імені
О.О. Богомольця, хірург,
проктолог вищої кваліфікаційної
категорії
14:05-14:10 питання-відповіді
14:10 На межі двох світів: Мікробіом та
бар’єрна функція кишківника
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

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»

13:20-13:25 питання-відповіді
13:25 Серцева недостатність: вчасно
розпізнати та правильно лікувати
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»

13:50-13:55 питання-відповіді
14:00 Сучасні підходи до терапії гострого
ішемічного інсульту
Лебединець Павло Володимирович,
завідувач відділенням післяінсультної
реабілітації медичного центру Кінезіо
м. Харків, Асистент кафедри неврології
Харківського національного медичного
університету Позаштатний експерт
Національної служби здоров'я України з
питань реабілітації

14:20-14:25 питання-відповіді

14:30-14:35 питання-відповіді
*Лекція підготовлена за підтримки компанії «Серв’є». Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою
безперервного професійного розвитку
**Доповідь не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я*

14:35 Клінічний майстер-клас з призначення 14:25 Стенокардія: фокус на пацієнта. Що
пробіотиків
важливо знати та як правильно обрати
ефективну терапію?* (за підтримки
Ірина Волошина, д.мед.н., проф.
кафедри сімейної медицини, терапії,
компанії Серв’є)
кардіології та неврології ФПО ЗДМУ,
член правління Академії Сімейної
Медицини України, член правління
European Primary Care Cardiovascular
Society, Секретар «Асоціації серцевосудинної допомоги сімейної медицини»,
член правління ГО «Батьки за
вакцинацію», Національний тренер
MhGAP і ICF WHO Ukraine Запоріжжя,
Україна

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»

14:40-14:45 питання-відповіді
14:45 Ліпідознижуюча терапія. Які
особливості треба врахувати?

15:00 Антибактеріальна терапія пацієнтів з
риносинуситом згідно рекомендацій EPOS
2020
Зайков Сергій Вікторович,
доктор мед. наук, професор
кафедри фтизіатрії і пульмонології
НУОЗ України ім. П.Л. Шупика
15:20-15:30 питання-відповіді
15:30 Негоспітальні інфекції нижніх
дихальних шляхів. Поради практичному
лікарю

Скибчик Василь Антонович,
д. мед. наук, професор кафедри
сімейної медицини факультету
післядипломної освіти
Львівського національного
медичного університету імені
Данила Галицького, Львів
15:00-15:05 питання-відповіді
15:05 Особливості клінічних проявів та
діагностики інфекційного ендокартиту в
період пандеміі COVID-19
Крикунов Олексій Антонович,
д.мед.н., керівник відділу
хірургічного лікування
інфекційного ендокардиту НІССХ
імені М. М. Амосова Київ, Україна

Дзюблик Ярослав
15:25-15:30 питання-відповіді
Олександрович, доктор медичних
15:30 Ацетилсаліцилова кислота: що
наук, провідний науковий
нового? (за підтримки компанії Асіно)
співробітник, Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
Бездітко Наталія Володимирівна,
імені Ф.Г. Яновського
15:50-16:00 питання-відповіді

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

15:50-15:55 питання-відповіді

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

15:55 Передсердні та шлуночкові
порушення серцевого ритму.
Що треба знати сімейному лікарю?
(за підтримки компанії Асіно)

16:00 COVID-19 і діти: що про це
відомо на сьогодні?
Маменко Марина Євгеніївна,
доктор мед. наук, професор,
декан педіатричного факультету
НУОЗ України імені П.Л. Шупика,
Голова правління ГС «Українська
Академія Педіатричних
Спеціальностей»
16:20-16:25 питання-відповіді
16:30 Місце монтелукаста у лікуванні
алергічних захворювань
Недельська Світлана
Миколаївна, доктор мед. наук,
професор, зав. кафедри
факультетської педіатрії
Запорізького державного
медичного університету, Віцепрезидент Асоціації алергологів
та імунологів України
16:50-16:55 питання-відповіді
17:00 Антибіотикотерапія в педіатрії:
можливості та ризики
Бекетова Галина
Володимирівна, доктор мед.
наук, професор, заслужений
лікар України, зав. кафедри
дитячих і підліткових захворювань
НУОЗ України імені П.Л. Шупика
17:20-17:25 питання-відповіді

17:25 Вакцинація поза календарем щеплень:
важливо знати
Маменко Марина Євгеніївна,
доктор мед. наук, професор,
декан педіатричного факультету
НУОЗ України 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 НУОЗ України імені
П. Л. Шупика, Голова комітету
вакцинації ГС «Українська Академія
Педіатричних спеціальностей»

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»

16:15-16:20 питання-відповіді

17:50 Маленький укус- велика проблема, як
цьому запобігти
(За підтримки Pfizer)
Тихолаз Оксана Валеріївна, лікарпедіатр, кандидат медичних наук,
доцент кафедри пропедевтики
дитячих захворювань Вінницького
національного медичного
університету імені М.І.Пирогова

18:00-18:10 питання-відповіді
18:15 закінчення фахової школи

за підтримки компаній:

ТОВ "РАНБАКСІ
ФАРМАСЬЮТІКАЛС
УКРАЇНА"

