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Шановні колеги!
Оргкомітет медичного конгресу «ЛЮДИНА та ЛІКИ» – УКРАЇНА висловлює Вам свою повагу
та інформує, що XІ конгрес з міжнародною участю «ЛЮДИНА та ЛІКИ – Україна» відбудеться
28-29 березня 2018 року в м. Києві в залах Конференц холу «ДЕПО», м. Київ, вул. Антоновича, 50
(метро Олімпійська).
Початок о 10.00, реєстрація – з 8.30.
Захід включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій
МОЗ, які проводитимуться у 2018 році.
У роботі Конгресу візьмуть участь провідні спеціалісти в галузі медицини України, Литви,
Словенії, Молдови та Республіки Білорусь.
До участі у роботі Конгресу запрошуються: лікарі сімейної практики, терапевти, кардіологи,
гастроентерологи дорослі та дитячі, неврологи, отоларингологи, пульмонологи, педіатри, дерматологи,
інфекціоністи та всі зацікавлені у тематиці заходу.
Головні науково-практичні напрямки:
- Освітній симпозіум ГО «Українська Академія Педіатрії» – «Педіатрична практика в системі
громадського здоров’я» з участю міжнародного експерта Арунаса Валіуліса, президента ГО
«Асоціація педіатрів Литви», члена Європейської Академії Педіатрії, професора Вільнюського
медичного університету
- Внутрішні захворювання у практиці сімейного лікаря
- Кардіологія
- Пульмонологія
- Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність
- Педіатрія (нутриціологія, гастроентерологія, інфектологія, дитяча дерматологія, ендокринологія)
- Орфанні захворювання
- Цукровий діабет
- Вакцинопрофілактика
- Гастроентерологія (тематичне удосконалення) - МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У
ВЕДЕННІ ПАЦІЄНТІВ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
- Дерматологія
- Неврологія
- Біль, як міждисциплінарна проблема (відеоконференція)
- Дискусійний клуб: Система дистанційного навчання, як частина безперервного підвищення
кваліфікації лікарів: нові можливості. Запитання-відповіді.
Успішне проходження курсу ТУ «МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ВЕДЕННІ
ПАЦІЄНТІВ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ»
дає вам можливість отримати
Сертифікат 10 балів (детальна програма та умови реєстрації на сайті chil.com.ua з 10.03.2018р.)
Кожен учасник Конгресу отримає спеціалізований дайджест і сертифікат.
До вашої уваги: програма Конгресу містить 80% освітньої незаангажованої інформації.
ЧЕКАЄМО НА ВАС НА КОНГРЕСІ!
Реєстрація та інформація на сайтах:
chil.com.ua, newvivo.com.ua
З повагою оргкомітет
тел. / факс +380 (44) 287-07-20

