КОНГРЕС «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ - УКРАЇНА»
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Міністерство охорони здоров’я України
Громадська спілка «Українська асоціація міждисциплінарної медицини»
Шановні колеги!
Оргкомітет медичного конгресу «ЛЮДИНА та ЛІКИ» – УКРАЇНА 2017 висловлює Вам
свою повагу та інформує, що X ювілейний Національний конгрес «ЛЮДИНА та ЛІКИ –
Україна 2017» відбудеться 30 - 31 березня 2017 року в м. Києві в залах «Президент Готелю»
за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12, та 7 квітня 2017 року в конференц-залі готелю
«Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6.
Початок заходу о 9:00, реєстрація о 8:00.
Захід включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій МОЗ, які проводитимуться у 2017 році.
В роботі Конгресу візьмуть участь провідні спеціалісти у галузі медицини України та
Європи.
До участі у роботі Конгресу запрошуються: лікарі сімейної практики, терапевти,
кардіологи, неврологи, психіатри, отоларингологи, пульмонологи, педіатри, гінекологи,
онкологи, урологи, інфекціоністи, дерматологи, гастроентерологи та всі зацікавлені у тематиці
заходу.
В рамках Конгресу плануються такі головні науково-практичні напрямки:
-CardioDay
-NeuroDay (Біль, як міждисциплінарна проблема / Психічні розлади)
- Весняна Національна Школа педіатрів України (Українська Академія педіатрії)
- Вакцинопрофілактика: сучасний погляд на проблему в Україні та світі
- Онкологія, онкоурологія
- Онкогематологія (7 квітня 2017 рік)
- Гінекологія
- Дерматологічні читання
- Соціальнонебезпечні хвороби ВІЛ/СНІД/Гепатит
В рамках програми відбудеться «Школа практикуючого лікаря “Лікар – 21 століття”:
міждисциплінарний підхід». Пройшовши цей курс ви маєте можливість отримати Сертифікат
5 балів.
Заходи Конгресу проходять за підтримки Міністерства охорони здоров’я України,
Національної академії медичних наук України та провідних наукових медичних закладів
України, Комітету Верховної ради з охорони здоров’я, професійних спілок та громадських
лікарських об’єднань та організацій, а також головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з
профільних спеціальностей.
ЧЕКАЄМО НА ВАС НА КОНГРЕСІ!
Реєстрація та інформація на сайті: chil.com.ua
З повагою,
Оргкомітет
тел. / факс +380 (44) 287-07-20

