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Романенко Ігор Володимирович,
д.мед.н., професор кафедри
неврології, психіатрії та наркології
ДЗ «ЛДМУ», президент Української
асоціації з вивчанню болю

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

09:35-09:45 питання-відповіді

10:10 Пропедевтика болю

11:20 Синдром подразненої кишки:
практичне розуміння гетерогенної
проблеми функціональних розладів ШКТ та
«секрети» лікування

Чернявський Володимир
Володимирович, доктор мед наук,
професор кафедри внутрішньої
медицини № 1 НМУ ім. Богомольця

11:40-11:45 питання-відповіді

09:00 Підключення, вітання, вступне слово

09:05 Юридичні аспекти
внутрішньолікарняного інфікування

адвокат, магістр права, член
Національної експертної групи з
інфекційного контролю (NEGIC)
Денис Фетісов

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)

10:05-10:10 питання-відповіді

09:45 Гострий біль в практиці сімейного
лікаря: чим допоможуть НПЗП

10:25-10:30 питання-відповіді

11:00 На межі двох світів: Мікробіом та
бар’єрна функція кишківника

11:15-11:20 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

Потабашній Валерій Аркадійович,
д.мед.н., професор, завідувач кафедри
терапії, кардіології та сімейної
медицини ФПО Дніпровського
державного медичного університету
та доцент Фесенко В.I.

10:30 Сучасне застосування пробiотикiв: у
фокусi ентерол

10:50-11:00 питання-відповіді

11:45 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

12:05-12:10 питання-відповіді

12:10 Гемороїдальна хвороба в практиці
сімейного лікаря**

Милиця Микола Миколайович,
доктор мед. наук, професор
кафедри хірургії та проктологів
ЗМАПО, заслужений діяч науки і
техніки України, член правління
Асоціації хірургів України

12:30-12:35 питання-відповіді

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

12:35 Застосування препарату з
гіалуронатом для відновлення функції
слизової оболонки носової порожнини

Біль Богдан Назарович, Керівник
міського науково-практичного
центру ендоскопічної
риноларингології, зав ЛОР-
відділення 9 клінічна лікарня, доцент
НУОЗ України імені Шупика,
Заслужений лікар України

13:00-13:05 питання-відповіді



13:05 Лікування негоспітальних пневмоній 
в умовах COVID 19

13:20-13:25 питання-відповіді

Березняков Ігор Геннадійович,
доктор мед. наук, професор, зав.
кафедри терапії ХМАПО, президент
ГО «Українська асоціація за доцільне
використання антибіотиків»

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»

13:30 До питання підвищення
функціональних можливостей
неспецифічного імунітету у дітей

14:00-14:05 питання-відповіді

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

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

14:10 Ліпідознижуюча терапія. Які
особливості треба врахувати?

14:30-14:35 питання-відповіді

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

14:35 Ацетилсаліцилова кислота: що
нового? (за підтримки компанії Асіно)

14:50-14:55 питання-відповіді

14:55 Серцева недостатність: вчасно
розпізнати та правильно лікувати

15:20-15:25 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»

15:30 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»

15:50-15:55 питання-відповіді

16:00 Проблема назофарингіту в умовах
пандемії COVID 19

Кошель Іванна Василівна,
д.мед.н., доцент кафедри терапії і
сімейної медицини інституту
післядипломної освіти ІФНМУ, 
м. Івано-Франківськ 

15:50-15:55 питання-відповіді



16:25 Ефективна та безпечна терапія
гострих респіраторних інфекцій в умовах
пандемії

16:45-16:50 питання-відповіді

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

16:50 Протоколи ведення дітей з
рекурентними респіраторними
захворюваннями

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

17:20-17:25 питання-відповіді

17:25 Антибіотикотерапія в педіатрії:
можливості та ризики

17:40-17:45 питання-відповіді

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

17:50 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»

18:10-18:20 питання-відповіді

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»

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

18:20 Маленький укус- велика проблема, як
цьому запобігти
(За підтримки Pfizer)

18:30-18:35 питання-відповіді

18:35 Планова вакцинація дітей раннього
віку в період епідемії та пандемії

Височина Ірина Леонідівна,
завідувач кафедри сімейної
медицини ФПО Дніпровського
державного медичного
університету, доктор медичних
наук, професор

18:50-18:55 питання-відповіді

19:00 закінчення фахової школи



за підтримки компаній:

ТОВ "РАНБАКСІ
ФАРМАСЬЮТІКАЛС 
УКРАЇНА"


