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Регіональний медичний конгрес
з міжнародною участю

"ЛЮДИНА ТА ЛІКИ" - УКРАЇНА

ПРОГРАМА

09.30 - 09.40

09.40 -10.05

10.05 - 10.30

10.30 -10.55

10.55 - 11.20

11.20 - 12.00

12.00 - 12.15

12.15 - 12.45

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ
Модератор:
Сидорчук Лариса Петрівна
д.мед.н., професор
завідувач кафедри Сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет»
Сімейна медицина
Сидорчук Лариса Петрівна
д.мед.н., професор
завідувач кафедри Сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет»
Можливості покращення лікування хворих з ІХС
Соломенчук Тетяна Миколаївна
д.мед.н., професор
кафедра сімейної медицини ФДПО
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Сучасні підходи до лікування центральної діабетичної нейропатії
Пашковська Наталія Вікторівна
д.мед.н., професор
Завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Поліморбідна патологія шлунково-кишкового тракту.
Підходи до профілактики та лікування
Доан Світлана Іванівна
д.мед.н., професор
проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти
ПВНЗ «Київський Медичний Університет»
Можливості та перспективи комплексного біорегуляційного підходу
при терапії коморбідних станів
Чурсіна Тамара Яківна
к.мед.н., доцент
кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних
захворювань ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет»
КАВА-ПЕРЕРВА
Українська Академія Педіатрії
НПК з міжнародною участю
«Педіатрична практика в системі громадського здоров’я:
впровадження європейського досвіду»
Модератор:
Маменко Марина Євгенівна
д.мед.н., професор
кафедра педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
European Academy of Paediatrics as leading organisation for implementation
of EU standards of education and child health care in Eastern Europe"
Арунас Валіуліс
д.мед.н., професор
член правління Європейської Академії Педіатрії, віце-президент
Академії педіатрії Литви

12.45 - 13.15

13.15 - 13.40

13.40 - 13.55

13.55 - 14.05
14.05 - 14.55
14.55 - 15.20

15.20 - 15.45

15.45 - 16.10

16.10 - 16.35

16.35 - 16.55

16.55 - 17.15

17.15 - 17.30
17.30

Сучасні погляди на раціональну антибіотикотерапію інфекцій
дихальних шляхів у дітей
Арунас Валіуліс
д.мед.н., професор
член правління Європейської Академії Педіатрії, віце-президент
Академії педіатрії Литви
Вибір стартового антибіотика в епоху антибіотикорезистентності
Маменко Марина Євгенівна
д.мед.н., професор
кафедра педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Алергічний риніт та бронхіальна астма: єдині дихальні шляхи, єдиний підхід
Ліфінський Олександр Павлович
радник з медичних питань
за підтримки ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьтікалс Україна»
ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ
Симпозіум «Цукровий діабет: сучасний погляд на діагностику та лікування»
за підтримки ТОВ «Ново Нордіск Україна»
Алергічні хвороби у практиці педіатра
Беш Леся Василівна
д.мед.н., професор
завідувач кафедри педіатрії № 2 ЛНМУ ім.Данила Галицького
завідувач Львівського алергологічного центру для дітей міської дитячої
клінічної лікарні
Нутріциологія дитячого віку
Нечитайло Юрій Миколайович
д.мед.н., професор
завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"
Сучасні рекомендації вигодовування передчасно народжених дітей.
Годованець Юлія Дмитрівна
д.мед.н., професор
кафедра педіатрії,неонатології та перинатальної медицини ВДНЗ України
"Буковинський державний медичний університет"
Сучасні аспекти гіповітамінозу Д у дітей.
Мельничук Лариса Василівна
к.мед.н., доцент
кафедра сімейної медицини ВДНЗ України "Буковинський державний
медичний університет"
Лізосомальні хвороби накопичення
Ластівка Ірина Володимирівна
к.мед.н., доцент
кафедра педіатрії та медичної генетики ВДНЗ України "Буковинський
державний медичний університет"
Проблемні питання та перспективи впровадження розширеного скринінгу
новонароджених з метою раннього виявлення спадкових хвороб
обміну в Україні.
Кузнецов Ігор Ернестович
д.б.н.
директор ТОВ "Фармбіотест"
ОБГОВОРЕННЯ, ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ

Партнери
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