
АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ:

м. Харків, вул. Плеханівська, 65, 

стадіон «Металіст», 
великий конференц�зал, 2�й поверх

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА

НАУКОВО�ПРАКТИЧНИЙ

СЕМІНАР
Захід акредитовано Європейською акредитаційною радою 

з безперервної медичної освіти U.E.M.S. – EACCME 

згідно з міжнародними стандартами

Європейські сертифікати 2 CME Credits (ECMEC®s)

та сертифікати НМАПО імені П. Л. Шупика (2 бали)

«ЗДОРОВ’Я «ЗДОРОВ’Я 
ТТА ФАРМАЦІЯ А ФАРМАЦІЯ 

В ХХІ СТОЛІТТІ»В ХХІ СТОЛІТТІ»

м. Харків

5 березня 2019 р.

Тел. організаторів: +38(044) 257�27�27, 

+38(097) 213�17�15, +38(067) 320�41�03

Семінар підвищення кваліфікації спеціалістів від МОЗ України 
та НМАПО імені П.Л. Шупика 

(згідно програми тематичного вдосконалення фармацевтів 
та провізорів НМАПО імені П. Л. Шупика).

Тренінг (майстер,клас) з технологій роботи з різними типами клієнтів
від міжнародного бізнес,тренера доктор мед. наук, професора

Гогунської Інни Володимирівни

Цей захід заплановано та буде проведено відповідно до вимог та стандартів

Європейської Акредитаційної Ради з Безперервної Медичної Освіти (EACCME). 

Учасники семінару отримають 2 міжнародних кредити – 2 CME Credits (ECMEC®s).

Як отримати міжнародні кредити

Щоб отримати свої кредити, ви повинні взяти участь у заході з 12:00 до 17:30 

та заповнити форму оцінки. Обміняйте заповнену форму оцінки в кінці семінару 

на свій сертифікат на стійці реєстрації.

1 ECMEC® credits = 1 AMA PRA Category 1 Credits™



11:30'12:00 – Реєстрація. 

12.00'12:10 – Вітальні слова.

12.10'13.00 – Інтерактивний майстер'клас 
Гогунська Інна Володимирівна, доктор мед. наук, професор,

Заслужений лікар України, міжнародний бізнес,тренер, 

автор тренінг коуч,проектів, автор проекту «Executive MBA» 

для топ,менеджменту клінік, аптечних мереж та фармкомпаній

13.00'13.20 – ОМЕГА'3 кислоти в комплексній терапії серцево'судинних
захворювань і не тільки 

Мамчур Віталій Йосипович, доктор медичних наук, професор,

проректор з наукової та лікувальної роботи, керівник

регіонального відділення Державного експертного

(фармакологічного) Центру Міністерства охорони здоров’я

України (ДЕЦ МОЗ)

13.20'13.40 – Диференційна діагностика ринітів 
Гогунська Інна Володимирівна, доктор мед. наук, професор,

Заслужений лікар України, міжнародний бізнес,тренер, 

автор тренінг коуч,проектів, автор проекту «Executive MBA» 

для топ,менеджменту клінік, аптечних мереж та фармкомпаній

13.40'14.00 – Сексуальне життя та лубриканти 
Гурженко І.М., доктор мед. наук, професор ДУ «Інститут

урології НАМН України»

14.20'14.40 – Оптимізація лікування інфекцій дихальних шляхів.
Переваги сучасної інгаляційної терапії
Селюк Мар’яна Миколаївна, канд. мед. наук, професор

кафедри терапії УВМА

14.40'15.00 – Тема на узгодженні 
Гурженко І.М., доктор мед. наук, професор ДУ «Інститут

урології НАМН України»

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

15.20'15.40 – Захист  нервової  системи препаратами  вітамінного
походження
Мамчур Віталій Йосипович, доктор медичних наук,

професор, проректор з наукової та лікувальної роботи,

керівник регіонального відділення Державного експертного

(фармакологічного) Центру Міністерства охорони здоров’я

України (ДЕЦ МОЗ)

15.40'16.00 – Як покращити якість життя пацієнтів з варикозним
розширенням вен 
Селюк Мар’яна Миколаївна, канд. мед. наук, професор

кафедри терапії УВМА

14.40'15.00 – Сучасна терапія болю: міждисциплінарний підхід та
алгоритм рекомендацій фармацевта
Анфілова Марина Родіонівна, к.мед.н., доцент кафедри

шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного

медичного університету ім. М.І. Пирогова

European CME Credits 

17.30 – Дискусія. Видача сертифікатів. Розіграш подарунків.


