ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – ЛЬВІВ
19 жовтня 2017
8.00
9.10 – 9.20

Попередня ПРОГРАМА
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Модератор
Базилевич Андрій Ярославович
д.мед.н., професор
проректор з науково-педагогічної (лікувально-профілактичної) роботи
Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького
Сімейна медицина / Терапія/ Педіатрія

9.20 – 9.50
Соломенчук Тетяна Миколаївна
д. мед. н., професор кафедри сімейної медицини ФДПО Львівський
національний медичний університет ім. Данила Галицького
Проблеми контролю АТ у хворих на АГ високого ризику:
можливості стресмодифікуючої терапії
9.50 – 10.20

Гриб Вікторія Анатоліївна
д. мед. н., професор кафедри неврології та нейрохірургії ІФМУ
Сучасні підходи до лікування тунельного синдрому

10.20 – 10.50

Дзісь Євген Іванович
д.мед.н., професор
кафедра внутрішньої медицини № 2 ЛНМУ ім. Данила Галицького
Залізодефіцитна анемія в практиці сімейного лікаря

10.50 – 11.20

Доан Світлана Іванівна
д.мед.н, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та
післядипломної освіти Київського медичного університету
Ротавірусна інфекція в Україні

11.20 – 11.50

Бабінець Лілія Степанівна
д.мед.н., професор
завідувач кафедри ПМСД та ЗПСМ,
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Протокольні та ад’ювантні можливості ведення хворих на ГРВІ

11.50 – 12.20

Мельник Ірина Валеріївна
завідувач відділення Комунальна міська клінічна лікарня швидкої
медичної допомоги
Можливості профілактики та комплексного лікування ускладнень
грипу та інших ГРВІ за допомогою біорегуляціонного підходу

12.20 – 12.50

Дедишин Любов Петрівна
к.м.н., доцент, кафедра педіатрії №2, ЛНМУ імені Данила Галицького:
Переваги комбінованого лікування кашлю у дітей
Переваги комбінованого лікування кашлю у дітей

12.50 – 13.20

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
Місце бактеріальних лізатів у профілактиці та лікуванні
респіраторно-вірусних інфекцій у дітей

13.20 – 13.50

Доан Світлана Іванівна
д.мед.н, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та
післядипломної освіти Київського медичного університету
Особливості застосування пробіотиків у практиці сімейного лікаря

13.50 – 14.20

Добрик Ольга Олександрівна
к.мед.н., доцент кафедри педіатрії ЛНМУ ім.Данила Галицького
Сучасні підходи у попередженні антибіотикорезистентності при
інфекціях сечових шляхів у дітей

14.20 – 14.50

Марченко Тетяна Зіновіївна
к.мед.н., доцент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО
Сучасні підходи у підвищенні ефективності лікування гельмінтозів у
дітей
Лекції за підтримки компанії «SANOFI GENZYME»

14.50 – 15.20

Дубей Леонід Ярославович
Президент ГО «Українська Академія Педіатрії», д.мед.н., професор
кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти
ЛНМУ імені Данила Галицького, керівник Центру тромбозу і гемостазу
Особливості діагностики та можливості лікування хвороби Гоше
Кодруль Юлія

15.20 – 15.50
15.50 – 16.20

16.20 – 16.35

16.40 – 16.55

Диференційна діагностика та лікування мукополісахаридозу І типу
Шатілло Андрій Валерійович
к.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України»,
Рання діагностика хвороби Помпе
Голікова Ілона Петрівна
к.мед.н., старш.наук.співробітник
ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. акад.
Н.Д.Стражеско”
Особливості діагностики та можливості лікування хвороба Фабрі
ОБГОВОРЕННЯ: ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

17.00

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ

