1500-1545

СИМПОЗІУМ
Екстракт листя плюща (EA 575®) в педіатричній практиці
Екстракт листя плюща (ЕА 575®): Огляд результатів
міжнародних досліджень
О.О. Речкіна (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»)
Протизапальний ефект оригінального стандартизованого
екстракту плюща (ЕА 575®)
Н.В. Молочек (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

1545-1600

Сучасна концепція лікування аденоїдітів
С.Б. Безшапочний (ВДНЗ «Українська медична
стоматологічна академія»)

1600-1615

Бронхіти. Лікування з позиції доказової медицини
І.Л. Височина (ДЗ «Дніпропетровська державна медична
академія» МОЗ України)

1615-1630

Проблеми лікування гострих респіраторних вірусних
інфекцій: Погляд інфекціоніста
О.В. Усачова (Запорізький державний медичний
університет)

1630-1645

Сучасні клінічні рекомендації лікування гострих
респіраторних захворювань з позиції доказової медицини
В.Г. Майданник (Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця)

Національна академія медичних наук України,
Асоціація педіатрів України,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський державний медичний університет
Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО РЕЛІЗУ

«Інноваційні клінічні рекомендації
в педіатричній практиці»

Дискусія

30 жовтня 2018 р., м. Харків

30 жовтня 2018 року
Вельмишановний (а).............................................................................
Національна академія медичних наук України, Асоціація педіатрів України,
Національний медичний університет iмені О.О. Богомольця, Харківська
медична академія післядипломної освіти, Харківський державний медичний
університет, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради
запрошують Вас взяти участь у роботі науково-практичного релізу «Інноваційні
клінічні рекомендації в педіатричній практиці», який відбудеться 30 жовтня
2018 року у м. Харкові.

Відкриття конференції 30 жовтня 2018 р. о 14:00

1400
Відкриття конференції
Вітальне слово від Департаменту охорони здоров’я
Харківської міської ради
Ю.В. Сороколат - Директор департаменту
Координатори: В.Г. Майданник, О.Є. Абатуров, С.Б. Безшапочний,
І.Л. Височина, Т.М. Фалалєєва, О.О. Речкіна, О.В. Усачова

в Бальній залі готелю Харків Палас за адресою: пр. Незалежності, 2

Початок реєстрації о 13:00.
Проїзд: станція метро «Держпром»
Учасники конференції мають змогу отримати сертифікат для атестації на
присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії та зарахувати
встановлену кількість балів відповідно до «Шкали значень різних видів
діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами»
(Наказ МОЗ від 07.07.2009 р. №484, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 27.07.2009, №693/16709).

1415-1500

СИМПОЗІУМ
Дискусійні питання застосування пробіотиків
Пробіотики: Перспективи застосування в біології та
медицині
Т.М. Фалалєєва (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Можливості пробіотиків в практиці педіатрії
В.Г. Майданник (Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця)
Значення пробіотиків для лікування респіраторних
захворювань у дітей
О.Є. Абатуров (ДЗ «Дніпропетровська державна
медична академія» МОЗ України)

