
Нідкрит і я циклу дистанційного безперервного професійного розвитку 
лікарів «Доказова медицина в клініці вну трішніх хвороб та сімейній 
медицині 2019», відбудеться 14 листопада 2019 року з 10-00 за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, Обласна клінічна 
лікарня.

У подальшому заняття будуть проводится on-line на сайті 
www.WebCardio.ort»
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вебпортал www.WebCardio.org

вебпортал www.WebMedFamily.org 
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ГО «Асоціація серцево-судинної допомоги сімейної 
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Програма
засідання Клубу сімейного лікаря, 

терапевта, кардіолога 
«Доказова медицина в клініці 
внутрішніх хвороб та сімейній 

медицині 2019»

14 листопада 2019 року 
м. Івано-Франківськ 

15 листопада 2019 року телеучасть на 
платформі ZOOM

http://www.WebCardio.org
http://www.WebMedFamily.org


09.00 Реєстрація

10.00 Відкриття засідання Клубу кардіолога, терапевта, сімейного 
лікаря.

Презентація ГО «Асоціація серцево-судинної допомоги сімейної 
медицини» - гілка EUROPEAN PRIM ARY CARE  
CARDIOVASCULAR SOCIETY (EPCCS)

Обмін досвідом: Середюк H.M. Проблеми порушення ритму в 
практиці сімейного лікаря.

Поради лікарю: Долженко М.М. Імплементація рекомендацій ESC з 
ведення хворих на ГКС з підйомом сегменту ST. MINOCA

Майстер-клас Долженко М.М. Рекомендації ESC з хронічного 
коронарного синдрому 2019 року. Розбір клінічного випадку.

Майстер-клас Симонова С.С. Коли потрібні антибіотики резерву при 
негоспітальній пневмонії на амбулаторному етапі.

Майстер-клас Міщука В.Г. Профілактика гастроінтестінальних 
ускладнень під час подвійної антитромбоцитарної терапії.

Комплектація слухачів по групах по 30 лікарів. М аршрут груп: кожна 
група заходить в одну з 3 учбових кімнат до лекторів і залишається в 
цій кімнаті.

Заняття у групах:

Майстер-клас Долженко М.М. Лікування хворого з артеріальною 
гіпертензією та хронічним коронарним синдромом за Європейськими 
рекомендаціями 2018-2019 рр. Клінічний розбір.

Майстер-клас Давидової І.В. Хворий з АЕ та ІХС: чи реально 

попередити ускладнення?

Тренінг з серцево-легеневої реанімації 

Тренер Несукай В.А.

На кожен майстер-клас слухачі повинні відповісти на тести. 
Сертифікати видаються при правильній відповіді на всі тести.

По закінченню видача сертифікатів

Кава-брейк


