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10:00 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)

10:30-10:35 питання-відповіді

10:35 Вітаміни: кому, коли, як? 
(за підтримки компанії Асіно)

Гогунська Інна Володимирівна, д.м.н.,
Заслужений лікар України, Експерт МОЗ
за фахом «Алергологія», провідний
науковий співробітник ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченко НАМН України», Віце-
президент "Ассоціації алергологів
України»

10:50-10:55 питання-відповіді

10:55 Допомога експерта у питаннях,
пов’язаних з екстреною контрацепцією

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

11:10-11:15 питання-відповіді

11:15 Майстер клас. Сучасні рекомендації
щодо профілактики захворювань опорно-
рухового апарату: роль провізора 
(за підтримки компанії Асіно)

Гогунська Інна Володимирівна, д.м.н.,
Заслужений лікар України, Експерт МОЗ
за фахом «Алергологія», провідний
науковий співробітник ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченко НАМН України», Віце-
президент "Ассоціації алергологів
України»

11:45-11:50 питання-відповіді

11:50 Сучасні рекомендації щодо
профілактики серцево-судинних
захворювань: роль провізора 
(за підтримки компанії Асіно)

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

12:05-12:10 питання-відповіді

12:10 Лікування геморою, погляд
проктолога*

Панчук Костянтин Валерійович,
лікар ординатор проктологічного
відділення Черкаської обласної
лікарні, 1 категорія з проктології

12:30-12:35 питання-відповіді

12:35 Кверцетин нові грані
фармакодинаміки,нові терапевтичні
можливості. Що має знати
провізор\фармацевт?

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)

12:55-13:00 питання-відповіді
13:00 Відмова від тютюнопаління як спосіб
поліпшити прогноз і підвищити
ефективність терапії. Принципи лікування
тютюнової залежності**

Супрун Еліна Владиславівна, доктор
медичних наук, професор кафедри
медичного і фармацевтичного права,
загальної і клінічної фармації, Харківська
медична академія післядипломної
освіти, Харків
**Доповідь підготовлена за підтримки
компанії Джонсон і Джонсон

13:20-13:25 питання-відповіді

13:25 Міфи і реалії щодо мікронутрієнтів у
житті людини

13:45-13:50 питання-відповіді

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

13:50 Естетичні проблеми шкіри та волосся:
можливості нутрицевтиків

Резніченко Наталія Юріївна, 
доктор медичних наук,
професор, лікар-
дерматовенеролог вищої
категорії

14:10-14:15 питання-відповіді

*Доповідь не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я



14:40 Сучасний погляд на проблему
залізодефіциту та залізодефіцитної анемії

Кондратюк Катерина
Олексіївна, кандидат медичних
наук, лікар-ендокринолог, лікар-
дієтолог, доцент кафедри
ендокринології НМУ імені О.О.
Богомольця

15:00-15:05 питання-відповіді

15:45 закінчення фахової школи

за підтримки компаній:

14:15 Інноваційні пробіотичні антисептики. Що
має знати провізор\фармацевт?

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)

14:35-14:40 питання-відповіді

15:05 Літня аптечка від компанії Bayer*

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

15:35-15:40 питання-відповіді

*Доповідь не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я


