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КИЇВ–ІВАНО�ФРАНКІВСЬК–

УЖГОРОД–ЧЕРНІВЦІ

6 жовтня 2015 р.

Адреси проведення семінарів: 

КИЇВ

вул. Госпітальна, 4, готель «Русь», 

конференц9зал «Лазурний», 2 поверх

ІВАНО�ФРАНКІВСЬК

готель «Станіславів», вул. Чорновола, 7 

УЖГОРОД

готель Унгварський, вул. Електрозаводська, 29, 

великий конференц9зал 

ЧЕРНІВЦІ

готель Черемош, конференц9зал, вул Комарова, 13А  

Примітка: проїзд лікарів до місця проведення конференції:
за рахунок організаторів – трансфери із районів в місто, 

при самостійному проїзді – оплачується в день 
проведення семінарів.

Тел. органІзаторІв: +38(044) 220�15�41, 
+38(097) 213�17�15



08.30�09.00 – Реєстрація учасників семінару

09.00�09.10 – Вітальні слова
– Гойда Н.Г., доктор мед. наук, професор, проректор з лікувальної

роботи НМАПО імені П.Л. Шупика
– Андрієць О.А., доктор мед. наук, директор Департаменту охорони

здоров’я Чернівецької ОДА, професор кафедри акушерства 
і гінекології Буковинського державного медичного університету

– Сидорчук Л. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
сімейної медицини Буковинського державного медичного
університету

– Міцьо Т.В., в. о. начальника управління охорони здоров’я
Закарпатської  ОДА

– Матейко М.Ф., директор Департаменту  охорони здоров'я 
Івано9Франківської ОДА  

09.10�09.20 – Роль та місце навчально�практичних центрів ПМСД 
у безперервній професійній освіті сімейних лікарів
Буковини

Сидорчук Л. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
сімейної медицини Буковинського державного медичного університету

09.20�10.00 – Інноваційні підходи до лікування 
інфекційно�асоційованої патології у дітей  

Бекетова Г.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих
і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика

10.00�10.20 – Вибір антигіпертензивного засобу: фокус на сартани 
Приходько В.Ю., доктор мед. наук, професор кафедри терапії та
геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика

10.20�10.40 –  Лікування цукрового діабету ІІ�го типу в рамках
кваліфікаційної характеристики  сімейного лікаря

Процюк О.В., канд. мед. наук, доцент кафедри сімейної медицини 
та амбулаторно9поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика

10.40�11.00 – Постінсультний пацієнт в практиці сімейного лікаря: 
як уповільнити розвиток деменції?

Кочуєва М.М., доктор мед. наук, професор кафедри терапії і нефрології
ХМАПО

ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙ

11.00�11.30 – Антитромботична терапія в практиці сімейного лікаря
Приходько В.Ю., доктор мед. наук, професор кафедри терапії та
геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика

11.30�11.50 – Ураження органів�мішеней у хворих 
з кардіоваскулярною патологією: підходи 
до діуретичної терапії

Кочуєва М.М., доктор мед. наук, професор кафедри терапії і нефрології
ХМАПО

11.50�12.10 – Больові синдроми та їх лікування в практиці сімейного
лікаря

Головач І.Ю., доктор мед. наук, професор, зав. відділенням ревматології
клінічної лікарні Феофанії ДУС

12.10�12.30 – Анемія і серцево�судинні захворювання: важливість
корекції залізодефіцитних станів

Приходько В.Ю., доктор мед. наук, професор кафедри терапії та
геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика

12.30�12.50 – Профілактика та лікування остеопорозу. 
Головач І.Ю., доктор мед. наук, професор, зав. відділенням ревматології
клінічної лікарні Феофанії ДУС

12.50�13.20 – Ендогенна інтоксикація в клініці внутрішніх хвороб
(інтерактивна лекція)

Селюк М.М., канд. мед. наук, професор кафедри терапії УВМА

13.20�13.40 – Вибір оптимальної протизапальної та знеболюючої
терапії в  практиці сімейного лікаря

Більченко О.В., доктор мед. наук, професор, проректор з наукової
роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО),
зав. кафедри терапії та нефрології ХМАПО, керівник науково9дослідної
лабораторії клінічної фармакології ХМАПО

13.40�14.15 – Сучасні стандарти лікування позагоспітальної
пневмонії (інтерактивна лекція)

Селюк М.М., канд. мед. наук, професор кафедри терапії УВМА

14.15 – ДИСКУСІЯ. ТЕСТУВАННЯ. ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ. ОБІД.

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ»
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