
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПРОВІЗОРА/ФАРМАЦЕВТА ПІД ЧАС

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

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)

13:30-13:35 питання-відповіді

Фітонірингові препарати у практиці
фармацевта: у чому секрет успіху?13:15

Міфи і реалії щодо мікронутрієнтів
у житті людини13:55

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

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)

14:40-14:45 питання-відповіді

Менеджмент пацієнтів з гострим
болем. Роль провізора/фармацевта
у забезпеченні ефективної та
безпечної симптоматичної терапії

14:25

Хайтович Микола
Валентинович,
доктор мед. наук, 
професор,
завідувач кафедри
клінічної
фармакології та
клінічної фармації
НМУ імені О.О.
Богомольця

12:00 Виступ лікарки-епідеміолога, завідувачки
відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю
НДСЛ “ОХМАТДИТ”, експертки з інфекційного
контролю КАТЕРИНИ СОЯК

Роль фармацевта у впровадженні
доказової медицини13:35

Хайтович Микола
Валентинович,
доктор мед. наук,  професор,
завідувач кафедри клінічної
фармакології та клінічної
фармації НМУ імені О.О.
Богомольця

13:50-13:55 питання-відповіді

12:15-12:20 питання-відповіді

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ФАРМАЦЕВТІВ

Симптоматичне лікування захворювань респіраторної системи:
фармакологічні та фармацевтичні акценти на ОТС-препаратах

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)

12:20

13:10-13:15 питання-відповіді

13:35



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 бізнес-тренер тренінгової
компанії «ASK»

17:25-17:30 питання-відповіді

Симптоматичне лікування
алергічних захворювань та
назальної обструкції

17:10

Профілактика психологічного
вигорання в умовах підвищених
нервових навантажень

16:10

Арестович Олексій, 
блогер, провідний семінарів,
психотерапевт, автор
оригінальних психологічних
методик, творець і ведучий
Школи мислення «Апейрон»

16:25-16:30 питання-відповіді

Сучасна терапія еректильної
дисфункції з позиції доказової
медицини

15:50

Гурженко Юрій Миколайович,
доктор мед. наук, професор
кафедри урології НМАПО імені 
П.Л. Шупика, головнийнауковий
співробітник, лікар-андролог,
сексопатолог ДУ «Інститут урології»
НАМН України

16:05-16:10 питання-відповіді

Дерматити у дітей: як не нашкодити
своїмипорадами, а допомогти.
Практичні рекомендації дерматолога

16:30

Анфілова Марина Родіонівна,
доктор мед. наук, професор,
Президент Української академії
дерматовенерології, універсальна
дерматологічна клініка Euroderm

16:45-16:50 питання-відповіді

Сучасна алергія алергічного риніту16:50

Пухлік Сергій Михайлович,
доктор мед. наук, професор,
академік Академії наук вищої
школи України, зав. кафедри
лор хвороб ОНМУ

17:05-17:10 питання-відповіді

17:45-17:50 питання-відповіді

Сучасні рекомендації щодо
профілактики серцево-судинних
захворювань: роль провізора

17:30

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

18:05-18:10 питання-відповіді

Сучасні рекомендації та
практичний досвід використання
препаратів кальцію в осіб різного
віку

17:50

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

18:05-18:10 питання-відповіді

Як я купував Віагру. Алгоритм
прийняття рішень щодо купівлі17:50

Бородін Євген
Геннадійович, лікар
медицини катастроф,
маркетолог, бізнес-тренер

18:15 закінчення фахової школи

за підтримки компаній:


