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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)

10:55-11:05 питання-відповіді
11:05 Міфи і реалії щодо мікронутрієнтів у
житті людини
Бекетова Галина
Володимирівна, доктор мед.
наук, професор, заслужений
лікар України, зав. кафедри
дитячих і підліткових захворювань
НУОЗ України імені П.Л. Шупика
11:25-11:30 питання-відповіді
11:30 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

12:40 Порушення статевої функції при
захворюваннях передміхурової залози
Гурженко Юрій Миколайович,
доктор мед. наук, професор
кафедри урології НУОЗ України
імені П.Л. Шупика, головний
науковий співробітник, лікарандролог, сексопатолог ДУ
«Інститут урології» НАМН
України
13:00-13:05 питання-відповіді
13:05 Майстер клас. Сучасні рекомендації
щодо профілактики захворювань опорнорухового 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», Віцепрезидент "Ассоціації алергологів
України»

13:35-13:40 питання-відповіді
13:40 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», Віцепрезидент "Ассоціації алергологів
України»

11:45-11:50 питання-відповіді

13:55-14:00 питання-відповіді

11:50 Пацієнт з хронічним болем в аптеці

14:00 Сучасна фітотерапія доброякісної
гіперплазії передміхурової залози
Гурженко Юрій Миколайович,
доктор мед. наук, професор
кафедри урології НУОЗ України
імені П.Л. Шупика, головний
науковий співробітник, лікарандролог, сексопатолог ДУ
«Інститут урології» НАМН
України
14:20-14:25 питання-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)

12:10-12:15 питання-відповіді
12:15 Реліф® – м’яке рішення гострих
проблем*
Мавродій Володимир
Михайлович, доктор мед.наук,
професор, медичний центр
«ІНТО-САНА», м. Одеса
12:35-12:40 питання-відповіді

14:25 Можливості локальної терапії в
лікуванні скелетно-м'язового болю
Головач Ірина Юріївна, доктор
мед. наук, професор,
заслужений лікар України,
керівник центру ревматології
клінічної лікарні «Феофанія» ДУС
14:45-14:50 питання-відповіді

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

14:50 Сучасний погляд на проблему
залізодефіциту та залізодефіцитної анемії
Кондратюк Катерина
Олексіївна, кандидат медичних
наук, лікар-ендокринолог, лікардієтолог, доцент кафедри
ендокринології НМУ імені О.О.
Богомольця
15:10-15:15 питання-відповіді

16:15 Вакцинація: що має знати кожен
Маменко Марина Євгеніївна,
доктор мед. наук, професор,
декан педіатричного факультету
НУОЗ України імені П.Л. Шупика,
Голова правління ГС «Українська
Академія Педіатричних
Спеціальностей»
16:35-16:40 питання-відповіді

16:40 Естетичні проблеми шкіри та волосся:
15:15 Сучасний чоловік. Твердість не лише у можливості нутрицевтиків
погляді…
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
15:40 EPOS 2020 (European Position Paperon
Rhinоsinusitis and Nasal polyps (sad) «Точка
зору фармацевтів відносно
риносинуситу.Оцінка риніту та
риносинуситу в роздрібній аптеці»

Резніченко Наталія Юріївна,
доктор медичних наук,
професор, лікардерматовенеролог вищої
категорії
17:00-17:05 питання-відповіді
17:10 закінчення фахової школи

Остапчук Павло Михайлович,
кандидат мед. наук, медичний
радник компанії Джонсон та
Джонсон
16:10-16:15 питання-відповіді

за підтримки компаній:

ТОВ "РАНБАКСІ
ФАРМАСЬЮТІКАЛС
УКРАЇНА"

