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пегилированный интерферон альфа-2а
Пегасис

ПЕГАСІС/ PEGASYS® (ПЕГ-інтерферон альфа-2а) Міжнародна непатентована назва: peginterferon alfa-2а. Діюча речовина: 1 
попередньо наповнений шприц або попередньо наповнена ручка (0,5 мл розчину для ін’єкцій) містить 135 мкг або 180 мкг пегінтерферону 
альфа-2а. Форма випуску. Розчин для ін’єкцій. Фармакодинаміка. Пегільований інтерферон альфа-2а (Пегасіс) являє собою кон’югат 
ПЕГ (біс-монометоксиполіетиленгліколю) з інтерфероном альфа-2а. Іn vitro Пегасіс має противірусну та антипроліферативну дію, що є 
характерним для інтерферону альфа-2а. Показання для застосування Хронічний гепатит С: Дорослі пацієнти. Пегасіс у комбінації з 
іншими лікарськими засобами показаний для лікування хронічного гепатиту С із компенсованим захворюванням печінки. Щодо специфічної 
активності до генотипу вірусу гепатиту С див. розділи «Спосіб застосування та дози», «Імунологічні і біологічні властивості».  
Діти віком від 5 років. Лікування хронічного гепатиту С у комбінації з рибавірином у раніше нелікованих дітей і підлітків віком від 5 років із 
позитивним аналізом сироватки на РНК вірусу гепатиту С (ВГС). При вирішенні питання про лікування у дитячому віці слід врахувати пригнічення 
росту, індуковане комбінованою терапією. Невідомо, чи пригнічення росту є зворотнім. Рішення про призначення лікування слід приймати на 
індивідуальній основі. Хронічний гепатит В. Лікування хронічного гепатиту В HВеAg-позитивного і HВeAg-негативного у дорослих пацієнтів з 
компенсованим ураженням печінки і ознаками вірусної реплікації, підвищеним рівнем АЛТ і гістологічно підтвердженим запаленням печінки 
та/або фіброзом. Протипоказання Підвищена чутливість до діючої речовини, інтерферонів альфа, генно-інженерних препаратів, отриманих 
за допомогою E.coli, поліетиленгліколю або до будь-якої з допоміжних речовин. Аутоімунний гепатит.Тяжка печінкова недостатність або 
декомпенсований цироз печінки. Наявність в анамнезі тяжкої хвороби серця, у тому числі нестабільної або неконтрольованої хвороби серця 
протягом попередніх 6 місяців .Цироз з сумою балів ≥6 за шкалою Чайлда-П’ю у пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ-ВГС, окрім випадків, коли 
підвищення даного показаника пов’язане з непрямою гіпербілірубінемією внаслідок прийому препаратів, таких як атазанавір і індинавір. 
Комбіноване лікування Пегасіс з телбівудином. Новонароджені та діти до 3 років, оскільки препарат містить у якості допоміжної речовини спирт 
бензиловий . Діти з анамнезом або наявними тяжкими психічними розладами, особливо тяжкою депресією, суїцидальним настроєм і 
суїцидальними спробами. Спосіб застосування та дози Розчин для ін'єкції призначено тільки для разового застосування. Перед 
застосуванням розчин слід перевіряти візуально на наявність часток та зміну кольору. Дози та тривалість лікування Хронічний гепатит 
В (ХГВ). При HВеAg-позитивному і HВeAg-негативному хронічному гепатиті В рекомендована доза препарату Пегасіс становить 180 мкг 1 раз на 
тиждень підшкірно, в область передньої черевної стінки чи стегна, протягом 48 тижнів.  Хронічний гепатит С (ХГС) Хронічний гепатит С (ХГС) – 
раніше неліковані пацієнти. При монотерапії або комбінованій терапії з рибавірином рекомендована доза препарату Пегасіс становить 180 мкг 1 
раз на тиждень підшкірно, в область передньої черевної стінки чи стегна. Застосовувати рибавірин рекомендовано під час їжі. Тривалість 
лікування – двохкомпонентна терапія препаратом Пегасіс і рибавірином Тривалість комбінованої терапії ХГС з рибавірином залежить від 
генотипу вірусу. Тривалість терапії пацієнтів з генотипом 1, у яких на 4 тижні лікування визначається РНК вірусу гепатиту С (РНК ВГС), має 
становити 48 тижнів, незалежно від початкового вірусного навантаження. Тривалість терапії протягом 24 тижнів можна розглядати у пацієнтів: • з 
генотипом 1 і початковим низьким вірусним навантаженням (≤800 000 МО/мл); • з генотипом 4, у яких на 4 тижні результат визначення РНК ВГС 

негативний і залишається негативним на 24 тижні. Однак, в цілому тривалість лікування протягом 24 тижнів може асоціюватися з високим 
ризиком рецидиву у порівнянні з тривалістю лікування 48 тижнів
Хронічний гепатит C – дорослі пацієнти, які мали досвід лікування Рекомендована доза препарату Пегасіс в комбінації з 
рибавірином становить 180 мкг підшкірно 1 раз на тиждень. Доза рибавірину становить 1000 мг/добу при масі тіла <75 кг і 1200 мг/добу при масі 
тіла ≥75 кг, незалежно від генотипу. При виявленні вірусу на 12 тижні лікування терапію слід припинити. Рекомендована загальна тривалість 
лікування становить 48 тижнів. При вирішенні питання про лікування пацієнтів з генотипом 1, які не відповіли на попереднє лікування 
пегільованим інтерфероном і рибавірином, рекомендована загальна тривалість терапії має становити 72 тижні.  Ко-інфекція ВІЛ-ВГС у 
дорослих пацієнтів Рекомендована доза препарату Пегасіс становить 180 мкг 1 раз на тиждень підшкірно як монотерапія або в комбінації 
з рибавірином протягом 48 тижнів. Доза рибавірину у пацієнтів з генотипом 1 становить 1000 мг/добу при масі тіла <75 кг і 1200 мг/добу при масі 
тіла ≥75 кг. Доза рибавірину у пацієнтів, інфікованих іншими генотипами, крім генотипу 1, становить 800 мг/добу. Курс лікування тривалістю 
менше 48 тижнів належним чином не вивчався. Корекція дози при виникненні побічної дії дивись у повній версії інструкції. Побічна дія Побічні 
реакції при монотерапії препаратом Пегасіс хронічного гепатиту В і хронічного гепатиту С, а також при терапії препаратом Пегасіс в комбінації з 
рибавірином хронічного гепатиту С, які трапляються з частотою ≥1/10 (дуже поширені). Частота спонтанних повідомлень побічних ефектів з 
постмаркетингового періоду є невідомою (не може бути розрахована за наявними даними). У кожному частотному угрупуванні побічні реакції 
подані в порядку зменшення серйозності. Порушення обміну речовин, метаболізму: дуже поширені – анорексія; психічні розлади: дуже поширені 
– депресія*, тривожність, безсоння*; неврологічні розлади: дуже поширені – біль голови, запаморочення*, порушення концентрації уваги; 
порушення з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: дуже поширені – задишка, кашель; шлунково-кишкові розлади: дуже 
поширені – діарея*, нудота*, біль в животі*; зміни з боку шкіри і підшкірної клітковини: дуже поширені – алопеція, дерматит, свербіж, сухість шкіри; 
порушення з боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: дуже поширені – міальгії, артралгії. Загальні розлади та зміни в місці введення: 
дуже поширені – гіпертермія, озноб*, біль*, астенія, втомлюваність, реакції в місці ін’єкції*, дратівливість. Лабораторні показники Лікування 
препаратом Пегасіс супроводжувалося наступними змінами гематологічних показників: підвищення активності АЛТ, гіпербілірубінемією, 
електролітними порушеннями (гіпокаліемія, гіпокальціемія, гіпофосфатемія), гіпо- і гіперглікемією, гіпертригліцеридемією.  При монотерапії 
препаратом Пегасіс і при комбінованій терапії з рибавірином у 2% пацієнтів спостерігалося підвищення активності АЛТ, що призводило до 
зменшення дози або припинення лікування.  Терапія препаратом Пегасіс асоціювалася зі зниженням гематологічних показників (лейкопенією, 
нейтропенією, тромбоцитопенією і зниженням гемоглобіну), які покращувалися при зміні дози і поверталися до початкового рівня через 4-8 тижнів 
після припинення терапії. Термін придатності. Попередньо наповнені шприци. 3 роки. Попередньо наповнені ручки. 2 роки Умови 
зберігання  Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі від 2 до 8 °С у захищеному від світла місці. Не заморожувати. 
Умови відпуску. За рецептом.
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* ВГС - вирусный гепатит С; ВГВ - вирусный гепатит В.
1. Инструкция по применению медицинского иммунобиологического препарата Пегасис. Утверждено приказом МЗ Украины от 15.11.2013 №976 (изменения: приказ МЗ Украины от 18.02.2015 №76).
2. Patent for invention № 56989
3. Terrault et al. AASLD Guidelines for Treatment of Chronic Hepatitis B.// Hepatology. - 2015 onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.28156/suppinfo.
4. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection // Journal of Hepatology.- 2015 - vol. 63 j 199–236. http://www.easl.eu/medias/cpg/HEPC-2015/Full-report.pdf

ООО «РОШ УКРАИНА» г. Киев , ул. П.Сагайдачного, 33 
Тел.: +380 44 354 30 40 Факс: +380 44 354 30 41
www. roche.ua

Информация приведена в сокращенном виде. Более детальная информация касательно препарата Пегасис приведена в инструкции по применению медицинского иммунобиологического препарата   
(утверждена приказом МЗ Украины № 976 от 15.11.2013 (изменения: приказ МЗ Украины от 18.02.2015 №76). Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению медицинского 
иммунобиологического препарата. Сертификат о государственной регистрации МЗ Украины №323/12-300200000 от 15.11.2013. Информация для профессиональной деятельности медицинских и 
фармацевтических работников. Для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей.

– оригинальная молекула1,2

– возможность достижения
HBs сероконверсии у пациентов 
с ВГВ при ограниченных 
сроках лечения 3 *

– доказанная эффективность в новых
рекомендациях по лечению ВГС 4  *

– рекомендован для лечения ВГС
  у детей с  5 лет 1



НОВИНКА

СУСПЕНЗІЯ З 2РАЗОВИМ ПРИЙОМОМ 
І НАЙДОСТУПНІШОЮ ЦІНОЮ! 1,2,3

Препарат № 1 у протоколах 
лікуванні дітей з гострими 

та рецидивуючими інфекціями4,5

• Для дітей від 2-х місяців1

• Точність дозування 
завдяки піпетці дозатору1,2

• Зручний дворазовий 
прийом1

• Доступна ціна3ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО

ЄВРОПЕЙСЬКА
ЯКІСТЬ1

амоксицилін + клавуланова кислота
Амоксиклав® 2S

НОВИНКА ВІД САНДОЗ! 

Список літератури.
1. Інструкція для медичного застосування препарату
2. Державний реєстр лікарських засобів України http://www.drlz.com.ua/
3. http://pharmbase.com.ua/poisk1/ - для порівняння використовувалися середньо-

зважені аптечні ціни за січень 2017
4. Наказ МОЗ України № 181 від 21.04.2015 р., Про затверджен-

ня протоколів надання медичої допомоги за спеціальністю «Дитя-
ча отоларингологія». Під «препаратом № 1 в протоколах лікуван-
ня» мається на увазі молекула амоксицилін клавуланова кислота.

5. Рекомендації Британського торакального суспільства (БТС) з лікування негоспі-
тальної пневмонії (НП) у дітей (2011) 4, НП.

Препарат має протипоказання та може викликати побічні реакції, в тому числі серйозні. 
Для більш докладної інформації див.інструкцію для медичного застосування лікарського 
засобу. Категорія відпуску. За рецептом.
РП UA/15213/01/01, видане МОЗ України.
Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського 
засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою 
сайту: +380 (44) 495 28 66, ua.pv@sandoz.com, www.sandoz.ua
Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я. 
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АМОКСИКЛАВ® 1

Склад. Діючі речовини: 
5 мл суспензії  містить 400 мг амоксициліну у формі тригідрату та 57 мг 
кислоти клавуланової  у формі у формі калію клавуланату; допоміжні 
речовини: маніт (Е 421) та ін. Фармакотерапевтична група. Код 
АТС J01C R02. Показання. Лікування бактеріальних інфекцій, спри-
чинених чутливими до Амоксиклаву®  2S мікроорганізмами, таких як: 

гострий бактеріальний синусит (підтверджений); гострий середній отит; 
підтверджене загострення хронічного бронхіту; негоспітальна пневмонія; 
цистити; пієлонефрити; інфекції шкіри та м’яких тканин, у т. ч. целюліти, 
укуси тварин, тяжкі дентоальвеолярні абсцеси з поширеним целюлітом; 
інфекції кісток та суглобів, у т. ч. остеомієліти. 
Діти. Препарат у формі суспензії  призначають дітям віком від 2 місяців.
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члеНИ ОРГкОМІТеТу:
Абатуров О.Є. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 1 та 

медичної генетики Дніпропетровської державної медичної академії
Андрейчин М.А. Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних
хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами 
Тернопільського державного медичного університету
 ім. І. Я. Горбачевського

Бекетова Г.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих та 
підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика

Бережний В.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Бинда Т.П. кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії післядипломної 
освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій Сумського 
державного унiверситету

Бодня К.І. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної 
паразитології та тропічних хвороб ХМАПО

Виговська О.В. доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

Волосовець О.П. Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного 
медичного університету ім. О. О. Богомольця

Голубовська О.А. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних 
хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Інфекційні 
захворювання»

Дуда О.К. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Євтушенко В.В. кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Задорожна В.І. доктор медичних наук, професор, Директор ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»

Камінська Т.М. кандидат медичних наук, доцент, головний лікар Київської міської дитячої 
клінічної інфекційної лікарні, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

Колоскова О.К. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих 
інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету

Кривопустов С.П. доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Національного 
медичного університету ім. О. О. Богомольця

Крючко Т.О. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 
Української медичної стоматологічної академії
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Кузнєцов С.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Харківського національного медичного університету

Маврутенков В.В. доктор медичних наук, професор, професор кафедри інфекційних хвороб 
Дніпропетровської медичної академії

Майданник В.Г. Академік Національної Академії медичних наук України, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного 
університету ім. О. О. Богомольця

Марушко Ю.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 
післядипломної освіти Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця

Матейко Г.Б. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Івано-Франківського національного медичного університету

Муквіч О.М. доктор медичних наук. головний науковий співробітник відділення 
хвороб сполучної тканини у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 
гінекології НАМН України»

Надрага О.Б. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Львівського національного медичного університету 
ім. Данила Галицького

Незгода І.І. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Вінницького національного медичного університет
імені М. І. Пирогова

Палатна Л.О. кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Трихліб В.І. доктор медичних наук, професор кафедри військової терапії Української 
військово-медичної академії

Усачова О.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Запорізького медичного університету

Харченко Ю.П. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Одеського національного медичного університету

Ходак Л.А. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти

Чернишова Л.І. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 
хвороб та клінічної імунології НМАПО ім. П. Л. Шупика, Головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча імунологія»

Шадрін О.Г. доктор медичних наук, професор, науковий керівник відділення проблем 
харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Головний позаштатний 
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія»

Шостакович-
Корецька Л.Р.

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб 
Дніпропетровської медичної академії

Шпак І.В. кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Шкурба А.В. доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
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ТеМАТИкА кОНфеРеНцІЇ:
1. Хронічні вірусні гепатити у дітей
2. Грип та гострі респіраторні інфекції
3. Інфекції, що передаються повітряно-крапельним шляхом
4. Герпесвірусні інфекції
5. Нейроінфекції у дітей
6. Кишкові інфекції у дітей
7. Імунопрофілактика та вакцинація
8. Пробіотики в інфектології та дитячій інфектології
9. Сучасні противірусні препарати в клініці дитячих інфекцій
10. Антибактеріальні препарати в практиці педіатра і дитячого 
інфекціоніста
11. Антибіотикорезистентність збудників інфекційних захворювань
12. Пробіотичні продукти харчування в педіатрії

делегати конференції:
Інфекціоністи, дитячі інфекціоністи, педіатри, терапевти, лікарі 
загальної практики/сімейної медицини, завідувачі та спеціалісти 
науково-дослідних лабораторій, лікарі станції/відділення швидкої та 
невідкладної медичної допомоги.

З питань партнерства та умов участі в конференції, будь ласка, 
звертайтеся в Оргкомітет.

контакти:

Акулова Альона
+38(093) 645 52 20
akulova@mediamed.com.ua

@: info@mediamed.com.ua
mediamedua@mail.ru
www.mediamed.com.ua



Оспамокс
амоксицилін

СУСПЕНЗІЯ* ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТОЧНІСТЬ 
ДОЗУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ!1 

* Ïîðîøîê äëÿ îðàëüíî¿ ñóñïåíç³¿.
1. ²íñòðóêö³ÿ ç ìåäè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó. 2. Ïðèêàç ÌÇ Óêðàèíû îò 13.01.2005 
¹ 18 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîòîêîë³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì çà ñïåö³àëüí³ñòþ 
«Äèòÿ÷à ïóëüìîíîëîã³ÿ». 

• Дозволений до 
застосування від 
народження1 

• Амоксицилін -
№1 вибору 
в протоколах лікування2 

Діюча речовина: 5 мл суспензії містять амоксициліну 125 мг або 250 мг, або 500 мг у формі амоксициліну  тригідрату. Лікарська форма. 
Порошок для оральної суспензії. Фармакотерапевтична група. Код АТХ J01C A04. Показання. Амоксицилін призначений для лікування 
таких інфекцій: гострий бактеріальний синусит;  гострий отит середнього вуха; гострий стрептококовий тонзиліт і фарингіт; загострення 
хронічного бронхіту; негоспітальна пневмонія; гострий цистит;  безсимптомна бактеріурія у період вагітності; гострий пієлонефрит; 
тифоїдна і паратифоїдна лихоманка; дентальні абсцеси з поширеним целюлітом; інфекції протезованих суглобів; ерадикація 
Helicobacter pylori (у складі комбінованої терапії); хвороба Лайма. Препарат застосовують для лікування та профілактики ендокардитів.

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ОСПАМОКС

ÐÏ ¹ UA/3975/05/01 UA/3975/05/02 UA/3975/05/03, âèäàíå ÌÎÇ Óêðà¿íè òåðì³íîì íà 5 ðîê³â. 
Препарат має протипоказання та може викликати побічні реакції, в тому числі серйозні. Для більш докладної інформації див. інсрукцію 
для медичного застосування лікарського засобу.
Âè ìîæåòå ïîâ³äîìèòè ïðî ïîá³÷í³ ðåàêö³¿ òà/àáî â³äñóòí³ñòü åôåêòèâíîñò³ ë³êàðñüêîãî çàñîáó ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà çà òåëåôîíîì, åëåêòðîííîþ 
àäðåñîþ àáî çà äîïîìîãîþ ñàéòó: +380 (44) 495 28 66, ua.pv@sandoz.com,  www.sandoz.ua 
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ñïåö³àë³ñò³â ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
4-03-ÎÑÏ-ÐÅÖ-0116

Діюча речовина: 5 мл суспензії містять амоксициліну 125 мг або 250 мг, або 500 мг у формі амоксициліну  тригідрату. Лікарська форма. 
Порошок для оральної суспензії. Фармакотерапевтична група. Код АТХ J01C A04. Показання. Амоксицилін призначений для лікування 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ОСПАМОКС

0-1рік (до 10 кг) 2-5років (11-20 кг) 6-12років (21-40 кг)6-12років (21-40 кг)6-12років (21-40 кг)

Діюча речовина: 5 мл суспензії містять амоксициліну 125 мг або 250 мг, або 500 мг у формі амоксициліну  тригідрату. Лікарська форма. 
Порошок для оральної суспензії. Фармакотерапевтична група. Код АТХ J01C A04. Показання. Амоксицилін призначений для лікування 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ОСПАМОКС

2-5років (11-20 кг)

НОВА 
УПАКОВКА





У ДЕТЕЙ                                    

И СТАР�Е ПРИ ОСТРОЙ ДИАРЕЕ�

С 3 МЕСЯЦЕВ

БЫСТРОЕ 
ПРОТИВОДИАРЕЙНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ�

UA
HI

D1
70

05
1

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Гидрасек
2. Cezard JP, Duhamel JF, Meyer M, et al. Efficacy and tolerability of racecadotril in acute diarrhea in children. Gastroenterology 2001;120:799-805

КОНТРОЛЬ 
ПОТЕРИ ЖИДКОСТИ 
ПРИ ДИАРЕЕ2
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плАН кОНфеРеНцІЇ
30 БеРеЗНя 2017 РОку

08:00-09:20 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
09:20-09:30 вітальне слово.

- Секція Імунопрофілактики -
09:30-09:45 помилки при вакцинації дітей. Лапій Ф.І. (Київ).

09:45-10:00 Невикористані можливості імунопрофілактики в україні. 
Винник Н.П. (Київ).

10:00-10:35 кір. Актуальність проблеми та профілактика. 
Манфред С. Грін (Хайфа, Ізраїль).

10:35-10:50 Гострий гастроентерит у дітей. Що рекомендують в Європі? 
Крамарьов С.О. (Київ).

10:50-11:05 Інфекційні діареї у дітей, підходи до діагностики та 
диференційованого лікування. Усачова О.В. (Запоріжжя).

11:05-11:25

Супресивна хіміопрофілактика рецидивів шкіряно-слизових 
форм герпесвірусної інфекції, спричинених впГ 1-го та 2-го типів 
у дітей. Шостакович-Корецька Л.Р., Маврутенков В.В., Чергінець А.В., 
Дорошенко А.О., Якуніна О.М., Будаева І.В., Чекаренко З.О., Гайдук Т.О. 
(Дніпро).

Likar.info — интернет-издание, основанное в 2001 году для врачей и пациентов. Освещает 
самые актуальные проблемы современной медицины и является надёжным источником 
полезной информации. 

В более чем 40-ка тематических разделах собраны статьи и новости о здоровье, передовых 
технологиях и методах лечения болезней в Украине и мире,  а также, справочники лекарств,  
больниц и поликлиник, аптек, анализов и болезней, которые своевременно обновляются.

На сайте Likar.info более 1000 ведущих пециалистов по всей территории Украины готовы 
дать совет в режиме on-line консультаций для всех желающих.  

2 500 000 
уникальных 

пользователей
в месяц

10 000 000 
просмотров 

страниц в месяц

1000 
авторитетеных 

врачей-консультантов

25 000 
подписчиков в 

социальных сетях

www.likar.info+380 44 206 1170 reklama@likar.info



ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
ТА ДИСТРИБ’ЮЦІЯ

ТЕЛ. (044) 530-11-38 WWW.OLFA.UA
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11:25-11:40 Грип у дітей. перебіг, лікування. Крамарьов С.О. (Київ).
11:40-11:55 Грип та інші ГРвІ. діагностика, лікування. Дуда О.К. (Київ).
11:55-12:10 пробіотики в клініці дитячих інфекцій. Виговська О.В. (Київ).
12:10-12:30 кава-брейк
12:30-12:45 ГРвІ у дітей. додаткові можливості лікування. Виговська О.В. (Київ).

12:45-13:00 Інфекційний мононуклеоз очами його збудників. 
Харченко Ю.П. (Одеса).

13:00-13:15 Антибіотикотерапія інфекційних хвороб в дітей. 
Крамарьов С.О. (Київ).

13:15-13:30 Гельмінтози в дітей. Сучасні підходи до лікування. Бодня К.І. 
(Харків).

13:30-13:45 Оптимізація терапевтичної тактики при гострих 
тонзилофарингітах у дітей. Колоскова О.К. (Чернівці).

13:45-14:00 кашель у дітей. лікування з точки зору доказової медицини. 
Крамарьов С.О. (Київ).

14:00-14:45 Обід
14:45-15:00 Нові підходи до лікування грипу та ГРвІ у дітей. Палатна Л.О. (Київ).

15:00-15:15 лантибіотики. Нові можливості лікування респіраторних 
патологій у дітей. Крючко Т.А. (Полтава).

15:15-15:30
Малярія у підлітка: проблеми діагностики та лікування (клінічний 
випадок). Іванова Л.А., Гук Л.І., Гарас М.Н., Білейчук Р.Ю., Руда Т.Д. 
(Чернівці).

15:30-15:45 правець у дітей: досвід діагностики та лікування. Пипа Л.В. 
(Хмельницький).

15:45-16:00 вивчення противірусних, протизапальних та жарознижувальних 
властивостей енісаміуму йодиду. Марушко Ю.В. (Київ).

16:00-16:15 досвід використання спороутворюючих пробіотиків в 
педіатричній практиці. Марушко Ю.В. (Київ).

16:15-16:30
Особливості фіброзу печінки у дітей з хронічними вірусними 
гепатитами в та С залежно від забезпеченості вітаміном D. 
Березенко В.С., Диба М.Б., Михайлюк Х.З., Крат В.В. (Київ).

16:30-16:45 хронічний гепатит С в дітей. Сучасні підходи до лікування. 
Євтушенко В.В., Крамарьов С.О. (Київ).

16:45-17:00 вірусні інфекції у дітей: сучасні підходи до їх терапії. 
Крамарьов С.О. (Київ).

17:00-17:15 Орфанні захворювання в практиці дитячого інфекціоніста. 
Палатна Л.О., Лисий А.В., Груба Я.І. (Київ).

17:15 Обговорення проекту резолюції.
Закриття конференції. вручення сертифікатів

по закінченню конференції учасники отримають 
Сертифікат учасника.





п е р е к о н л и в а  т а  щ и р а  т у р б о т а  п р о  з д о р о в ' я



17

СТеНдОвІ дОпОвІдІ
1. клінічні випадки вітряної віспи у дітей різних вікових груп
СеМеНеНкО О.в., студент 4 курсу медичного факультету №3 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
2. Орфанні захворювання у дітей
ГРуБА я.І., студентка 5 курсу медичного факультету №3, лИСИй А.в., 
студент 6 курсу медичного факультету №3 Національного медичного 
університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
3. клініко-епідеміологічні особливості перебігу кашлюку у дітей
РОдЬ я.О., студентка 4 курсу медичного факультету №3 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
4. клініко- лабораторні особливості сучасного перебігу кашлюку 
у дітей
ЄвТуШеНкО в.в., студент 4 курсу медичного факультету №1, 
ТеРеНТЬЄвА О.Є., студентка 4 курсу медичного факультету №1 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
5. Стан чутливості та резистентності клінічних ізолятів 
інфекційних агентів до антибіотиків на базі міської дитячої 
клінічної інфекційної лікарні міста києва
ТкАчук О.І., студентка 6 курсу медичного факультету №3, ГРечухА 
Є.О., студент 5 курсу медичного факультету №3 Національного 
медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
6. прес-синдром в клініці дитячих інфекційних хвороб
ГлюЗА М.А., студентка 3 курсу медичного факультету №3 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
7. Герпесвірусний енцефаліт у дітей: особливості клініки, 
діагностика, лікування
кОвАлюх І.ю., студентка 5 курсу медичного факультету №3, 
ШвецОвА М.-А.І., студентка 5 курсу медичного факультету №3 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
8. клінічні випадки вІл-інфекції/СНІду у дітей
кОлеСНИк ю.І., студентка 4 курсу медичного факультету №3 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
9. клінічні випадки гострого вірусного гепатиту А та в у дітей 
епідсезону 2016/2017 року
кОРОлЬ І.М., студентка 5 курсу медичного факультету №3 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
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10. клініко-параклінічні особливості інфекційного мононуклеозу 
у дітей сезону 2016 року
САвчИНА М.О., студентка 3 курсу медичного факультету №3 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
11. клініка ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з 
інфекційним ураженням нервової системи
МАРкОв А.І., Аспірант кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
12. ендотеліальна дисфункція у дітей з інфекційними 
захворюваннями
евТуШеНкО в.в., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ
13. Астенічний синдром в клініці дитячих інфекцій
дОРОШеНкО Н.С., Аспірант кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця м. Київ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ ЛІКАРІВ, МЕДПЕРСОНАЛУ ТА ФАРМАЦЕВТІВ

В АВСТРІЇ ТА ЧЕХІЇ

- Підтвердження диплому;
- Сертифіковані мовні курси з медичною 
терминалогією;
- Медичная практика в Чехії та Австрії
- Офіційне працевлаштування;
- Візова підтримка;
- Супровід та патронаж 24/7;- Супровід та патронаж 24/7;
- Оплата послуг безпосередньо за кордон

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ: WWW.VIRAINFO.KIEV.UA
Моб.: +38 (096) 449-29-48; (095) 733-45-09;

Факс: +38 (044) 570-08-09
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Інфекції долає просто,
незалежно від зросту

  Доведена біоеквівалентність 
препарату щодо оригінального 
засобу4

  Простий і ефективний курс 
лікування, прийом лише 
1 раз на день1, 2, 3, 5, 6

Азимед®, таблетки1, 5

Діюча речовина: аzithromycin (азитроміцин); 1 таблетка містить азитроміцину дигідрату, 
у перерахуванні на азитроміцин, 500 мг.
Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.
Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні засоби для системного застосування. Макро-
ліди, лінкозаміди та стрептограміни. Азитроміцин. Код АТС J01F A10.
Показання. Інфекції, спричинені мікроорганізмами, чутливими до азитроміцину:
• Інфекції ЛОР-органів (бактеріальний фарингіт/тонзиліт, синусит, середній отит).
• Інфекції дихальних шляхів (бактеріальний бронхіт, негоспітальна пневмонія).
•  Інфекції шкіри та м’яких тканин: мігруюча еритема (початкова стадія хвороби Лайма), 

бешиха, імпетиго, вторинні піодерматози, лікування нетяжких форм Акне вульгаріс.
•  Інфекції, що передаються статевим шляхом: неускладнений та ускладнений уретрит/

цервіцит, спричинений Chlamydia trachomatis.
Протипоказання. Підвищена чутливість до азитроміцину, еритроміцину, до будь-якого 
макролідного або кетолідного антибіотика, до будь-якого іншого компонента препара-
ту. Через теоретичну можливість ерготизму азитроміцин не слід призначати одночас-
но з похідними ріжків.
Побічні реакції. Свербіж, висипання; нудота, діарея; головний біль та ін. (повний пере-
лік можливих побічних реакцій наведено в інструкції для медичного застосування лі-
карського засобу)5.

1 Азимед® 500 мг №3 від 45 кг.
2 Азимед® 200 мг/5 мл по 30 мл дітям від 15 кг.
3 Азимед® 100 мг/5 мл 20 мл дітям від 5 кг до 14 кг.
4 Оценка взаимозаменяемости Азимеда — биоэквивалентность доказана! И. А. Зупанец, 
д. мед. н., профессор; Н. П. Безуглая, к. мед. н., доцент; В. В. Либина, к. биол. н.; И. Н. Ор-
лова, И. В. Кудрис, Ю. Г. Кувайсков. Национальный фармацевтический университет, Харь-
ков; ГП «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины»; 
Корпорация «Артериум», Киев. №1 (167) / 2013, «Ліки України».
5 Інформацію наведено в скороченому вигляді. Повна інформація викладена в Інструкції 
для медичного застосування лікарського засобу Азимед®, таблетки.
6 Інформацію наведено в скороченому вигляді. Повна інформація викладена в Інструкції 
для медичного застосування лікарського засобу Азимед®, порошок для оральної суспензії.

Азимед®, порошок для оральної суспензії 2, 3, 6

Склад. Діюча речовина: азитроміцин (аzithromycin).
1) Азимед®, 100 мг/5 мл по 20 мл, порошок д/оральної суспензії: 5 мл суспензії містить 
азитроміцину дигідрату в перерахуванні на азитроміцин 100 мг;
2) Азимед®, 200 мг/5 мл по 30 мл, порошок д/оральної суспензії: 5 мл суспензії містять 
азитроміцину дигідрату в перерахуванні на азитроміцин 200 мг;
Допоміжні речовини: сахароза, натрію фосфат, гідроксипропілцелюлоза, ксантанова 
камедь, кремнію діоксид колоїдний безводний, ароматизатор вишня, ароматизатор ба-
нан, ароматизатор ваніль.
Лікарська форма. Порошок для оральної суспензії.
Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні засоби для системного застосування. Макро-
ліди, лінкозаміди та стрептограміни. Азитроміцин. Код АТС J01F A10.
Показання. Інфекції, спричинені мікроорганізмами, чутливими до азитроміцину:
• інфекції ЛОР-органів (бактеріальний фарингіт/тонзиліт, синусит, середній отит);
• інфекції дихальних шляхів (бактеріальний бронхіт, негоспітальна пневмонія);
•  інфекції шкіри та м’яких тканин: мігруюча еритема (початкова стадія хвороби Лайма), 

бешиха, імпетиго, вторинні піодерматози.
Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини, до будь-якого іншого компо-
нента препарату або до інших макролідних антибіотиків. Через теоретичну можливість ер-
готизму азитроміцин не слід застосовувати одночасно з похідними ріжків.
Побічні реакції. Рідко з боку крові та лімфатичної системи, психіки, органів слуху, сер-
цево-судинної системи, системні порушення; нечасто та рідко з боку нервової системи, 
шкіри; часто з боку травного тракту — нудота, блювання, діарея, дискомфорт у животі 
та ін. (повний перелік можливих побічних реакцій наведено в інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу)6.
Азимед® 100 мг/5 мл по 20 мл, порошок д/оральної суспензії:
•  Для отримання 25 мл однорідної суспензії необхідно додати 11 мл дистильованої або 

прокип’яченої і охолодженої води у флакон з 400 мг азитроміцину.
•   Застосовують дітям з масою тіла більше 5 кг до 14 кг.
Азимед® 200 мг/5 мл по 30 мл, порошок д/оральної суспензії:
•  Для отримання 35 мл однорідної суспензії необхідно додати 14,5 мл дистильованої або 

прокип’яченої і охолодженої води у флакон з 1200 мг азитроміцину.
• Застосовують дітям з масою тіла більше 15 кг.

Міжнародне непатентоване найменування: Azithromycin. Виробник: ПАТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139). ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ ЛІКАРЯ. 
Інформація виключно для медичних, фармацев тичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 06.03.2017 р.

До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ «Галичфарм».



Бактобліс

Респіраторний
пробіотик

Відновлення
природного 
антибактеріального 
захисту
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www.septolete.ru

 

 

ефект 

Діє на причину 
інфекції та усуває 
біль у горлі.

 

Септолете плюс має «Плюс ефект»:
• усуває причину інфекції

(ефективний проти вірусів*, 
бактерій та грибів*)

• усуває біль у горлі.

Спрей Септолете плюс:
• два натискання забезпечують 

максимальне зрошення 
і повне покриття запаленої 
ділянки слизової ротоглотки.

www.krka.ua

Інформація про лікарський засіб. Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних 
працівників. Інформація для розповсюдження на спеціализованих семінарах, конференціях, симпозіумах 
з медичної тематики.
Р.п МОЗ України № UA/3010/01/01 від 30.03.2010 р., Р.п МОЗ України № UA/3010/02/01 від 13.12.2010 р., 
Р.п МОЗ України  № UA/5003/01/01, UA/5002/01/01, UA/5004/01/01 від 26.10.2011 р., 
Р.п МОЗ України  №UA/8560/02/01 від 25.11.2011 р., Р.п МОЗ України №UA/12236/01/01 від 23.05.2012 р., 
Р.п МОЗ України №UA/8560/01/01 від 16.08.2013 р.
*Септолете плюс у формі спрею, Септолете плюс мед та лайм

 

НОВИНКА*









Для отримання платіжних реквізитів звертайтесь в редакцію
Тел.: 044 383 6845,  050 500 67 03.  Ел.пошта: redmed.info@gmail.com

Р Е Д А К Ц І Й Н А 
П Е Р Е Д П Л АТА

Приватний

лIкар
Ж У Р Н А Л  М Е Д И Ч Н О Ї  Е Л І Т И

ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК  
ПРИ ОФОРМЛЕННІ РІЧНОЇ  
ПЕРЕДПЛАТИ – 100 ГРН ЗНИЖКИ 
НА БУДЬ-ЯКУ КНИГУ  
ВІКТОРА ТРУША

10 НОМЕРІВ.  
ЦІНА 450 ГРН

 Заработай миллион, управляя потоками пациентов

 Первый миллион врачебной практикой 2.0
 Первый миллион молодого врача
 Метод 9 квадратов. Генератор эффективных команд

 Системный маркетинг для врачей и клиник. 
+ 10 000 новых клиентов





НОТАТкИ



www.recipe.by



Компанія “МЕДІАМЕД” - організатор конференцій, 
виставок , форумів та конгресів запрошує відвідати 

науково-практичні заходи у 2017 році у м.Києві

Всі заходи внесені в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій, що проводяться в 2017 році

 МОЗ і НАМН України». 
Більш докладніше про програму науково-практичних конференцій, 

місце проведення та реєстрація відвідувачів на офіційному сайті 
співорганізатора конференцій ТОВ “МЕДІАМЕД” 

www.mediamed.com.ua 

Відвідування всіх конференцій  БЕЗКОШТОВНЕ
По закінченню конференцій видаються сертифікати 

Науково-практична конференція
«Актуальні питання дитячої гепатології»

травн�

Міжнародна науково-практична конференція
«Впровадження сучасного європейського досвіду 

лікування захворювань нервової системи»
20
к��тн�

Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Жіноче здоров`я XXI століття. 

Стратегія та тактика рішень міждисциплінарних 
проблем естетичної гінекологіЇ»

25 26
травн�

Національна академія медичних наук України
Міністерство Охорони здоровя України

ДУ "Інститут педіатрії,акушерства і гінекології НАМН України"
Нацональний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Асоціація педіатрів України

м. Київ, вул. П. Майбороди, 8

ГО "Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії"
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України 

м. Київ, вул. Хрещатик 2

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України

м. Київ, вул. Хрещатик 2

ТОВ “МЕДІАМЕД” 
+38 (044) 374-50-65
info@mediamed.com.ua
www.mediamed.com.ua
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Національний медичний
університет  імені О.О. Богомольця,
кафедра дитячих
інфекційних хвороб

Компанія “МЕДІАМЕД”  
+38 (044) 374-5065
info@mediamed.com.ua, www.mediamed.com.ua

Медіа партнери:

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ

Учасники:


