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09:00-09:05 виступ представника ДОЗ Дніпропетровської ОДА

Актуальна тема

Епідеміологічна ситуація в країні та шляхи захисту лікарів

09:10 виступ лікаря-епідеміолога, голови ГО "Інфекційний контроль в
Україні", керівника Національної експертної групи з інфекційного
контролю (NEGIC) АНДРІЯ АЛЕКСАНДРІНА

09:25-09:30 питання-відповіді

Лікування системних захворювань під час пандемії COVID – 19.
Усвідомлення ризиків.  Рецепти від експертів

10:50-10:55 питання-відповіді

10:30 Місце препаратів сульфонілсечовини в сучасній терапії 
ЦД 2 типу (за підтримки компанії Серв’є)
Урбанович Аліна Мечиславівна, доктор мед. наук, професор,завідувач кафедри
ендокринології ендокринології Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького

11:50  Констеляція в рамках неалкогольної жирової хвороби печінки:
проблемні аспекти діагностики і лікування

12:10-12:15 питання-відповіді

Філіппова Олександра Юріївна, доктор мед. наук, професор кафедри внутрішньої
медицини і фтизіатрії ДМА

10:20-10:30 питання-відповіді

10:00 Остеоартрит - завжди різний і завжди однаковий

Іваницький Ігор Валерійович, кандидат мед. наук, доцент кафедри сімейної медицини та
терапії Української медичної стоматологічної академії

12:15 Принципи лікування тютюнової залежності

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

12:45-12:50 питання-відповіді

09:30 Комбінована антигіпертензивна терапія. Як зробити правильний
вибір?
(за підтримки компанії Серв’є)
Колесник Тетяна Володимирівна, завідувачка кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини, д.м.н.,професор
09:50-09:55 питання-відповіді

11:20-11:25 питання-відповіді

11:00 Синдром подразненого кишечника-акцент на мікробіоту
Анохіна Галина Анатоліївна, доктор мед.наук,професор кафедри гастроентерології, дієтології
і ендоскопії НМАПО ім П.Л.Шупика, Заслужений лікар України

11:25  Рекурентні інфекції сечової системи в практиці сімейного лікаря:
сучасні рекомендації

11:45-11:50 питання-відповіді

Борисова Тамара Петрівна, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 2, 
ДЗ  «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро



Актуальні питання педіатрії в умовах спалаху COVID – 19
Модератор – Маменко М.Є.

15:15-15:20 питання-відповіді

15:00 Ефективне грудне вигодовування. Як підтримати нутрітивний
статус матері та дитини?
Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного факультету
НМАПО імені П.Л. Шупика, Голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних
Спеціальностей»

14:10-14:15 питання-відповіді

13:50 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

14:30-14:35 питання-відповіді

14:15 Грип. Сьогодення
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»

14:35 Протоколи ведення дітей із симптомом кашлю

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

14:50-14:55 питання-відповіді

Ведення пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи в сучасних
умовах

Модератор: Романова О.М.

12:50 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»

13:10-13:20 питання-відповіді

13:45-13:50 питання-відповіді

13:35 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

13:30-13:35 питання-відповіді

13:20 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»

15:20 Терапія артеріальної гіпертензії у пацієнтів з надлишковою
вагою (за підтримки компанії Серв’є)

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

Вакцинація в сезон застуд



17:15 Місце Омега -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, Харків

17:30-17:35 питання-відповіді

17:35 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, Харків

17:50-17:55 питання-відповіді

18:50-19:00 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»

18:00 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:

19:00 Телемедицина у практиці сімейного лікаря - як зробити її
якісною?

Анфілова Марина Родіонівна, д.м.н., професор, Президент Української академії
дерматовенерології, універсальна дерматологічна клініка Euroderm

19:30-19:35 питання-відповіді

17:05-17:10 питання-відповіді

16:50 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, Львів

16:20 Особливості клінічних проявів та діагностики інфекційного
ендокардиту в період пандемії COVID - 19
Крикунов Олексій Антонович, д.мед.н., керівник відділу хірургічного лікування інфекційного
ендокардиту НІССХ імені М.М. Амосова Київ, Україна

16:40-16:50 питання-відповіді

16:00 Пацієнт зі стенокардією: як обрати ефективну терапію
(за підтримки компанії Серв’є)

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

16:15-16:20 питання-відповіді

15:35 Сучасні рекомендації – які нові звички беремо у практику?
Клінічний розбір (за підтримки компанії Серв’є)
Міщенко Лариса Анатоліївна,  доктор медичних наук, професор, завідувач відділу гіпертонічної
хвороби ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка   
М.Д. Стражеска» НАМН України
15:50-16:00 питання-відповіді


