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• Усуває назальні та шкірні прояви алергії
• Має протиалергічну та протизапальну дію
• Ефективний навіть при тривалому застосуванні (до 12 місяців)
• Достатньо 1 таблетки на добу для дорослих та дітей з 6 років

Таблетки 5 мг №10

Таблетки 5 мг №30

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПРОТИ АЛЕРГІЇ

АЛЕРОНАЛЕРОН
Левоцетиризину дигідрохлорид

Неседативний

антигістаміний засіб,

потужний селективний

антагоніст периферичних

Н
1
-рецепторів

ІНФОРМАЦІЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
Лікарський засіб. Препарат має побічні реакції, протипоказання та особливі застереження.
(Детально дивись Інструкцію для медичного застосування препарату Алерон)

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології
НМАПО ім. Шупика П.Л.
Заснована в 1985 році на базі Київської клінічної лікарні № 28, з 1989 року 
працює на базі Київської клінічної лікарні № 8. З 1985 р. очолював кафедру 
член-кореспондент АМН та АМН України професор, д.м.н. Е. В. Гюллінг  - 
відомий вчений імунолог, який проводив наукові дослідження та клінічну 
апробацію багатьох імуномодулюючих препаратів. Кафедра клінічної, ла-
бораторної імунології та алергології є опорною серед однойменних кафедр 
в Україні в закладах післядипломної освіти (з 2000 р) за спеціальностями 
«клінічна імунологія», «імунологія», «алергологія», а з 2010 року за спеці-
альністю «лабораторна імунологія». Лікувальними базами кафедри є від-
ділення алергології №1 і №2 КМКЛ № 8, поліклінічне відділення міської 
алергологічного центру, відділення спелеотерапії міського алергологічного 
центру, лабораторія імунології ДУ "Національний науковий центр Інститут 
кардіології ім. М.Д. Стражеско АМН України", ТОВ "Клініка імунології та 
алергології "Форпост", Київська міська клінічна лікарня №1.
В даний час кафедру очолює професор, д.м.н. Л.В. Кузнецова. 

Кузнецова Л.В. в 1969 закінчила педіатричний 
факультет Київського медичного інституту. Кан-
дидат медичних наук (з 1985 р.), доктор медич-
них наук (з 2007 р.), професор (з 2008 р.), завід-
увач кафедрою клінічної, лабораторної імуноло-
гії та алергології (з 2005 р.). 
Член Українського товариства фахівців з імуно-
логії, алергології та імунореабілітації (з 2000 р). 
Член Європейської академії алергології та клі-
нічної імунології з 2010 р. Автор понад 600 
наукових робіт, монографій, підручників, наці-

ональних підручників, посібників, 40 авторських свідоцтв; підготувала 3 
доктори і 9 кандидатів наук. В якості Голови Оргкомітету провела 9 Всеу-
країнських науково-практичних конференцій з актуальних питань імуноло-
гії та алергології і з міжнародною участю. Головний позаштатний спеціаліст 
Київської області клінічної імунології з 2007 року.

На 1-й сторінці обкладинки: Соната сонця. Аллегро (1907). Мікалоюс Чюрльоніс
На 4-й сторінці обкладинки: Соната моря. Аллегро (1908). Мікалоюс Чюрльоніс


