КОНГРЕС «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ - УКРАЇНА»
Міністерство охорони здоров’я України
ПВНЗ «Київський медичний університет»
ГС «Українська асоціація міждисциплінарної медицини»
ГО «Українська Академія Педіатрії – Союз Медичних Спеціальностей»
ГО «Асоціація стоматологів України»
ВГО «Асоціація лікарів-парадантологів України»
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у Конгресі «ЛЮДИНА та ЛІКИ» – УКРАЇНА з міжнародною
участю, який відбудеться 26-27 березня 2020 року, за адресою: м.Київ, Президент-готель, вул.
Госпітальна,12.
Конгрес включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій МОЗ, які відбудуться у 2020 році.
До уваги спеціалістів:
- Два дні активної роботи
- Понад 50 найкращих спікерів - експертів у галузі медицини з України та Європи
- Практичні лекції на найбільш актуальні теми
- Фахові школи та тренінги
- Увага! Гаряча тема 2020 року – КОРОНАВІРУС: чи є небезпека пандемії в Україні?
Конгрес «ЛЮДИНА та ЛІКИ» – УКРАЇНА є одним з найважливіших щорічних медичних
заходів, що проходить за наукової підтримки ПВНЗ «Київський медичний університет»,
ГС «Українська асоціація міждисциплінарної медицини», ГО «Українська Академія Педіатрії –
Союз Медичних Спеціальностей».
Щорічно на одному майданчику збираються ведучі спеціалісти, науковці та практикуючі лікарі
для обговорення найбільш актуальних міждисциплінарних проблем сьогодення.
У фокусі заходу сучасні підходи до діагностики та лікування у практиці лікарів первинної
ланки у світлі медичної реформи. Європейський досвід.
ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ:
ДЕНЬ ПЕРШИЙ - 26 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ.
- Міждисциплінарний погляд на найактуальніші проблеми сьогодення у лікарській
практиці
- Метаболічний синдром та цукровий діабет: що нового в Україні та світі? Ожиріння, як
пандемія 21 століття
- Симпозіум «Сонячне проміння – користь та ризики? Що потрібно знати про захист
шкіри від сонця? Погляд дерматологів
- Юридичний практикум «Правовий захист лікаря»
- Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи
- Майстер – класи « Інновації в гінекології»
- Коронавірус: чи є небезпека пандемії? Ситуація в Україні
ДЕНЬ ДРУГИЙ - 27 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ.
Українська Академія Педіатрії 2020
- Майстер-курс для первинної ланки «Бронхіальна астма: чому правильно встановлений
діагноз є ключом до успіху?»
- Алергії у дітей. Атопічний дерматит
- Дитяче харчування у дітей з особливими потребами

-

Вакцинопрофілактика
ЛОР-захворювання
Офтальмопатії у дітей
Лекція майстер - клас «Аутизм: що важливо знати педіатру?»

Науково-практичний симпозіум «Інноваційні методи лікування в сучасній
стоматології», присвячений 25-річчю створення кафедри терапевтичної стоматології
ПВНЗ "Київський медичний університет" та пам'яті д.мед.н, проф. А.М. Політун:
- Механізми розвитку генералізованого парадантиту
- Коморбідність у стоматології
- Стоматологічні захворювання: особливості лікування у дорослих та дітей
- Новоутворення в стоматологічній практиці
- Медикаментозна терапія
- Дентальна імплантація
- Особливості протезування
У програмі тренінги:
- Спірометрія (30 місць за окремою реєстрацією), к.мед.н. Руденко С.М., Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського, м.Київ
- Спеціальний інтерактивній тренінг, що допоможе адаптуватись до реформи первинної
ланки «Як досягти зворотній зв’язок з Вашими колегами» (20 місць за окремою
реєстрацією), Károly Illy, президент Педіатричної спілки Нідерландів
- Майстер-клас «Інтегрований підхід до стоматологічних естетичних реставрацій»,
Професор Kosmas Tolidis (Греція) університет Арістотеля (Салоніки), президент
грецької академії лазерної стоматології.
СПЕЦІАЛЬНІ ГОСТІ:
д.мед.н., професор Арунас Валіуліс (Литва), Вільнюський університет, член правління
Європейської Академії педіатрії, президент Литовського Педіатричного Респіраторного
Товариства, віце-президент Педіатричного Товариства Литви, Голова Українсько-Литовської
Громадської Ради Медичних Реформ
Károly Illy (Нідерланди), президент Педіатричної спілки Нідерландів
д.мед.н., професор Kosmas Tolidis (Греція), університет Арістотеля (Салоніки), президент
грецької академії лазерної стоматології
Олександр Гришаков, керуючий партнер юридичної компанії «Grishakov Law Company» Найкращий адвокат 2019 року, один із кращих юристів України в сфері медицини / фармації:
розповість про юридичну відповідальність лікаря
д.мед.н., професор Ігор Марценковський, керівник секції «Педіатрії» Асоціації психіатрів
України
До участі у роботі Конгресу запрошуються: лікарі сімейної практики, терапевти, неврологи,
кардіологи, гінекологи, педіатри, дитячі отоларингологи, дитячі пульмонологи, дитячі
дерматологи, дитячі імунологи, дитячі гастроентерологи, та всі зацікавлені у тематиці заходу.
По закінченні конгресу, учасники отримають основний сертифікат 10 балів, учасники
тренінгів та майстер-класів – додаткові сертифікати 10 балів.
Запрошуємо Вас стати учасниками захоплюючої вікторини!
Чекаємо на Вас!

