
 

 

 

 
  
 

ПРЕС-РЕЛІЗ 
ВІЗИТ ВИДАТНОГО АРГЕНТИНСЬКОГО БІОХІМІКА І ВІРУСОЛОГА 

ПАБЛО ҐОЛЬДШМІДТА В УКРАЇНУ 

 
   Посольство Аргентинської Республіки в Україні має честь  повідомити, 
що відомий аргентинський біохімік та вірусолог Пабло Ґольдшмідт 
перебуватиме в Україні з 11 до 22 листопада 2019 року та виступить із 
лекціями.    
 
 Пабло Гольдшмідт - доктор молекулярної фармакології Паризького 
університету П'єра та Марі Кюрі, біохімік, спеціаліаліст із  
фармакокінетиці, клінічній фармакології та фармакології антимікробних 
препаратів.  
 
Пабло Ґолдшмідт закінчив факультет біохімії та фармакології 
Національного університету Буенос-Айреса за спеціальністю "клініко-
біохімічний аналіз". Паралельно навчався на факультеті філософії та 

літератури (спеціальність - психологія)  Національного  університету 
Буенос-Айреса, де отримав диплом за спеціальніcтю "клінічний психолог". 
Має диплом медичного факультету Паризького учбового центру Госпіталя 

Пітьє-Сальпетріє за специальністю "біологія людини", спеціалізація: фармакокінетика, клінічна 
фармакологія, нейро-психофармакологія та фармакологія антимікробних препаратів. 
 
Пабло Ґольдшмідт отримав ступінь доктора наук у галузі молекулярної фармакології в 
Паризькому університеті П'єра та Марі Кюрі. Також він пройшов курс теоретичної та практичної 
підготовки в Паризькому університеті П'єра та Марі Кюрі та в університеті  Пастера, отримавши 
диплом за спеціальністю "загальна вірусологія та молекулярна біологія". Доктор Ґольдшмідт 
закінчив курси з електронної мікроскопії, медичної вірусології, хламідій-рикетсіалу та 
радіоімунологічного аналізу при університеті  Пастера в  Парижі. 

 З 1981 року доктор Ґольдшмідт розробляє технічні методи діагностики інфекційних 
захворювань у державних лікарнях та медичних учбових центрах, бере активну участь у 
розробці інноваційних терапевтичних стратегій проти звичайних та нетрадиційних 
інфекційних агентів (фармацевтичні препарати, рідини та тканини). 

Окрім діагностичної діяльності, 
якою він займається з 2002 року у 
Національній лікарні Квінце-Вінгтс 
у Парижі, доктор Гольдшмідт є 
волонтером громадської організації 
«Ophtalmo sans 
frontieres/Офтальмологи без 
кордонів» та допомагає багатьом 
медичним закладам, серед яких: 
лікарня "Донка" в Конакрі, 
районна лікарня Колофати, 

найпівнічніший регіон в Камеруні, лікарня в 
Гвінеї Біссау, лікарня Аль Шифа в 
Ісламабаді та Інститут тропічної 

Доктор Пабло Гольдшмідт, крім своєї основної діяльності у галузі 
молекулярної фармакології, вже  багато років здійснює активну  

гуманітарну діяльність на африканському континенті 

Доктор Пабло 

Гольдшмідт  



 

 

офтальмології (IOTA) в Бамако. Бере активну участь у проектах Всесвітньої організації охорони 
здоров'я (ВООЗ) із запобігання сліпоти, а також викладає в багатьох університетах Європи, Азії, 
Африки та Латинської Америки. Доктор Ґольдшмідт є автором численних наукових публікацій. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
13.11.19 - Львів - 10:30 -   лекція на Біологічному факультеті  
                                          Національного  університету імені Івана Франка 
                                          (вул. Грушевського, 4) 1 

13.11.19 - Львів - 13:45 -  лекція в Національному медичному  
                                          університеті імені Данила Галицького  
                                          ( вул. Пекарська, 69) 1 
14.11.19 - Київ - 10:30  -   лекція англійською мовою в Інституті  
                                          молекулярної біології і генетики (вул. Заболотного, 150)1 
15.11.19 - Київ -  11:50  -  лекція англійською мовою в Національному  
                                           університету імені Тараса Шевченка  
                                          (прос. Академіка Глушкова, 2)1 

18.11.19 - Київ -  14:00 -   лекція в Інституті мікробіології і вірусології ім. 
                                          Д.К. Заболотного (вул. Заболотного, 154)1 
18.11.19 - Київ - 17:00  -  лекція в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва 
                                        (вул.. Шовковична, 39/1)2 
20.11.19 - Одеса - 14:30 - лекція в Одеському національному університеті  
                                          імені І.І. Мечникова (провулок Шампанський,2)1 

21.11.19 - Київ -  11:30 -   лекція у Національному технічному університеті 
                                 Україні «Київський політехнічний інститут імені Ігоря  

                                         Сікорського» (прос. Перемоги, 37)1 

 

 
        1 -  "Застосування молекулярної біології для інфекційних захворювань (виявлення бактерій, вірусів 
та вільноживучих амеб)" 
        2 - " Профілактика сліпоти. Трахома. Лікування кератиту та виразки рогівки (новий 
французький метод "консенсусу")" 

 
 

 
Під час перебування в Україні, професор Ґольдшмідт 

братиме участь у таких заходах: 

Записатися для участі у лекції можна за адресою: 
goldschmidt.argentina@gmail.com 


