
м. Київ: готель «Козацький», вул. Михайлівська, 1/3, 
конференц�зал №3

м. Харків: готель «Kharkiv Palace», просп. Незалежності, 2, 
конференц�зал «Харків» 

м. Запоріжжя: готель «Хортиця Палац», бул. Шевченка, 71 А, 
конференц�зал №1

м. Одеса: готель «Gagarinn», вул. Гагарінське Плато, 5 Б, 
конференц�зал  №1

м. Дніпро: КДЦ «Менора», вул. Шолом�Алейхема, 4/26,
конференц�зал «Роял Клаб», 2�й поверх, 

вхід з вулиці Успенської, 5 (будинок Пчолкіна) 

м. Львів: готель «Дністер», вул. Матейка, 6, 
конференц�зал «Львівський»

м. Вінниця: Арт�галерея «ІнтерШик», вул. Архітектора Артинова,
12 А, конференц�зал, 4�й поверх

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ У ФОРМАТІ ТЕЛЕМОСТУ

«Сучасні шляхи подолання антибіотикорезистентності 
в практиці сімейного лікаря та педіатра»

ПРОГРАМА�ЗАПРОШЕННЯ
КИЇВ–ХАРКІВ–ЗАПОРІЖЖЯ–ОДЕСА–ДНІПРО–ЛЬВІВ–ВІННИЦЯ

30 листопада 2017 р.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
СПОНСОР



Привітання, вступне слово.

Академік НАМН України, д.м.н., проф., 

Директор ДУ «Національний інститут

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського

НАМН України 

Антибіотикорезистентність. 
Вибрані питання. 

Д.м.н., проф., завідувач кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини

Вінницького національного медичного

університету ім. М.І. Пирогова

Профілактика
розвитку
антибактеріальної
резистентності 
у дітей 
з рекурентними
інфекціями

Д.м.н., проф., завідувач

кафедри дитячих і

підліткових захворювань

Національної академії

післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика, експерт

МОЗ України по закупкам

лікарських засобів, голова

асоціації педіатрів м. Києва

Можливостi
профiлактики
розвитку
антибiотико�
резистентності 
у дiтей з атопiчними
захворюваннями

Д.м.н., провідний науковий

співробітник відділення проблем

алергії та імунореабілітації дітей

інституту педіатрії, акушерства 

і гінекології НАМН України,

експерт МОЗ України

Доповідь № 2

Бекетова Галина Володимирівна

Доповідь № 3

Кочуєва Марина Миколаївна

Шляхи запобігання
антибактеріальної
резистентності 
у пацієнтів 
з гострими 
і хронічними
захворюваннями
дихальних шляхів

Д.м.н., проф., завідувач

кафедри фтизіатрії,

пульмонології 

та сімейної медицини

Харьківської медичної

академії післядипломної

освіти

Доповідь № 4

Уманець Тетяна Рудольфівна

Модератор конференції
Фещенко Юрій Іванович

Доповідь №1

Мостовий Юрій Михайлович

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ
НАУКОВО�ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У ФОРМАТІ ТЕЛЕМОСТУ

«Сучасні шляхи подолання антибіотикорезистентності в практиці сімейного лікаря та педіатра»

яка відбудеться 30 листопада 2017 р., початок о 15�00.
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