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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 
Міністерство охорони здоров’я України 

Національна академія медичних наук України 
Національний медичний  університет  імені О.О. Богомольця МОЗ України 

Кафедра імунології та алергології з секцією медичної генетики  
Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство фахівців з імунології, алергології та 

імунореабілітації» 
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»  

ТОВ «Юстон Інфо» 
 
 
 

науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ 

ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ» 
15 жовтня 2020 р.   

 
 

  

 
ОСНОВНІ  ПРОГРАМНІ  ПИТАННЯ 

Імунологічні аспекти коронавірусної інфекції 
Актуальні питання in vivo тестів 
Сучасні можливості молекулярної алергодіагностики 
Діагностика та контроль астми 
Алерген – специфічна імунотерапія 
Імунологічні аспекти терапії псоріазу та атопічного дерматиту 
Сучасні методи діагностики алергії 

 

 
До участі запрошуються фахівців-імунологів, алергологів, терапевтів, отоларингологів,       
педіатрів, дерматологів та сімейних лікарів. 
 
Сертифікат учасника – 15 балів БПР, які зараховуються при атестації відповідно до наказу             
МОЗ від 22.02.2019 №446 
 
   
Модератор заходу:  
Курченко Андрій Ігорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та 
алергології з секцією медичної генетики, віце-президент ВГО «УТФІАІ»  
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Доповідачі заходу: 
Курченко А.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та алергології з 
секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна) 
Турова Л. О., к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної 
генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна) 
Свідро О.В., к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної 
генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна) 
Губська О.Ю., д.мед.н., завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та 
дерматовенерології післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, 
Україна) 
Удовенко Н.С., к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної 
генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна) 
Д-р Крістіан Харвенегг, CEO Macro Array Diagnostics (Відень, Австрія) 
Федорук Г.В., к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної 
генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна) 
Родінкова В.В., д.біол.н., професорка кафедри фармації ВНМУ ім. М.І. Пирогова 
(Вінниця, Україна) 
Царик В.В., к.мед.,н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної 
генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна) 
Речкіна О.О., д.мед.н., завідуюча відділенням дитячої пульмонології та алергології 
Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (Київ, 
Україна) 
Юр’єв С.Д., асистент кафедри клінічної імунології та алергології з курсом медичної 
генетики ім. О.О. Богомольця 
Мальцев Д.В., к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ 
ім. О.О. Богомольця 
 
 
У рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей (додаток до фахового 
журналу №4 «Імунологія та алергологія, наука і практика»). Вартість 1 тези-доповіді – 300 
грн (вартість включає пересилка Укрпоштою). Всіх бажаючих запрошуємо прийняти 
участь. 
 
 

Форма участі компанії: 

Назва пакету 
 

Перелік  Вартість, грн.  

Пакет 1 Онлайн-показ лого/упаковки 2   
рази  під час заходу  

4 000 грн 

Пакет 2 1 доповідь 15-20 хвилин,    
демонстрація 
лого/упаковки/відео 1-2 рази  

10 000 грн 

Пакет 3 2 доповіді 30-40 хвилин,    
демонстрація 
лого/упаковки/відео 3-4 рази  

20 000 грн 

Пакет 4 1 кольорова сторінка формату    
А5 у збірнику тез-доповідей 

3 000 грн 
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Організатор - ТОВ «Юстон Інфо»: 
Ганна Ткач 097 392-37-01, a.tkach@yuston.info 
Владислав Пшеничний 097 195-41-41, director@yuston.info  
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