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НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА
АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

Тренінгпрактикум для педіатрів

«Імплементація міжнародних протоколів
у педіатричну практику»
5 квітня 2019 р.
м. Вінниця

вул. Соборна, 34, готель «Франція»,
концертхол «Mont Blanc»

08.3008.50 Ранкова кава, реєстрація учасників семінару
08.5009.00 Вітальні слова
09.0009.15 Світовий та вітчизняний досвід використання комбінованих
фітопрепаратів при респіраторних захворюваннях у дітей
Бережний В.В.

09.1509.30 Порушення кишкового гомеостазу та його корекція при соматичній
патології у дітей
Бережний В.В.

09.3009.45 Лихоманка у дітей з огляду на сучасні міжнародні рекомендації
Маменко М.Є.

09.4510.00 Муколітики у лікуванні захворювань дихальних шляхів
Мозгова Г.П.

10.0010.10 Фармакотерапія гострих бронхітів із позиції доказової медицини
Бережний В.В.

10.1010.25 Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку:
у пошуках шляхів ефективної корекції
Маменко М.Є.

10.2510.40 Раціональне харчування, фортифікація продуктів та сапліментація
як шляхи подолання йодного дефіциту
Маменко М.Є.

10.4011.10 Готовність дитини до шкільного навчання та корекція шкільної
дезадаптації
Квашніна Л.В, Майдан І.С.

11.1011.25 Ректальні форми інтерферонів: лікування мононуклеозу у дітей
Крамарьов С.О.

11.3011.45 Герпесвірусні інфекції. Лікування рецедивуючого герпесу
Крамарьов С.О.

11.4512.10 Вітамін Д у критичні періоди розвитку кісткової системи у дітей
Квашніна Л.В.

12.1012.25 Найбільш розповсюдені вірусні інфекції у дітей. Вичення додаткових
можливостей лікування
Крамарьов С.О.

12.2512.40 Розлади аутистичного спектру у дітей раннього віку: труднощі
діагностики та перспективи в лікуванні
Кирилова Л.Г.

12.4013.00 — Кавабрейк
13.0014.20 Фізіологічні підходи до лікування гострих респіраторних інфекцій
14.2014.45
14.4515.00
15.0015.15

15.1515.30
15.3015.50
15.50 16.10

у дітей. Точка зору педіатра та фармаколога
Бекетова Г.В., Зайченко Г.В.
Застосування лантибіотиків при інфекціях верхніх дихальних шляхів
у дітей. Місце азитроміцину у педіатричній практиці
Крамарьов С.О.
Пелюшковий дерматит: сучасні можливості терапії
Бекетова Г.В.
Профілактика бактеріальних ускладнень верхніх дихальних шляхів
при ГРЗ, сучасні підходи до лікування захворювань порожнини рота
та ротоглотки
Гогунська І.В.
Фокус на кашель у практиці педіатра
Сінчук Н.І.
Кропив'янка: раціональний підхід до лікування
Маменко М.Є.
Необхідність адекватного вживання омега3 поліненасичених жирних
кислот у дошкільному та молодшому шкільному віці
Квашніна Л.В.
16.1016.20 — Перерва

Бережний Вячеслав Володимирович, доктор мед. наук, професор кафедри педіатрії №2 НМАПО
імені П.Л. Шупика
Бекетова Галина Володимирівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри дитячих і підліткових
захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика
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», міжнародний
бізнес0тренер тренінгової компанії «ASK»
Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного факультету НМАПО імені
П.Л. Шупика
Крамарьов Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор,
зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
Квашніна Людмила Вікторівна, доктор мед. наук, професор, керівник відділення проблем здорової дитини
та преморбідних станів ДУ «ІПАГ імені акдеміка О.М. Лук’янової НАМН України»,
професор кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика
Майдан Ірина Сергіївна, молодший науковий співробітник ДУ «ІПАГ імені акдеміка О.М. Лук’янової
НАМН України»
Зайченко Ганна Володимирівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри фармакології НМУ
імені О.О. Богомольця
Кирилова Людмила Григорівна, доктор мед. наук, професор, науковий керівник відділення дитячої
психоневрології ДУ «ІПАГ імені акдеміка О.М. Лук’янової НАМН України»
Мозгова Галина Петрівна, доктор мед. наук, професор кафедри дитячих і підліткових захворювань
НМАПО імені П.Л. Шупика
Сінчук Наталія Іванівна, кандидат мед. наук, зав. кафедри педіатрії № 2 Вінницького національного
медичного університету імені М.І. Пирогова

Фотозвіт семінару на нашій сторінці
www.facebook.com/gc.medexpert та на сайті www.medexpert.com.ua

