Відкриття циклу дистанційного безперервного професійного розвитку
лікарів «Доказова медицина в клініці внутрішніх хвороб та сімейній
медицині 2019», відбудеться 14 листопада 2019 року з 10-00 за
адресою: м. Івано-Ф ранківськ, вул. Ф едьковича, 91, О бласна клінічна
лікарня.

У подальшому заняття будуть проводится on-line на сайті

www.WebCardio.org

Партнери Клубу:
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М іністерство охорони здоров’я України
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Ш упика
ГО «Асоціація серцево-судинної допомоги сімейної
медицини»
Управління охорони здоров’я Івано-Ф ранківської ОДА
Івано-Ф ранківський національний медичний університет
Ukraine Rotary club «Київ-Столиця»

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ

Дарниця
www .cU unosa.ua
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Інформаційні партнери:

вебпортал www.WebCardio.org
вебпортал www.WebMedFamiiy.org
Технічний координатор заходу “W orldservice group”

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

09.00 Реєстрація
Заняття у групах:

10.00 Відкриття засідання Клубу кардіолога, терапевта, сімейного
лікаря.
Презентація ГО «Асоціація серцево-судинної допомоги сім ейної
медицини» - гілка EURO PEAN PR IM A RY CARE
CARD IO VA SCU LA R SO CIETY (EPCCS)

Обмін досвідом: С ередю к H.M . П роблеми поруш ення ритму в
практиці сімейного лікаря.

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

М айстер-клас Давидової І.В. Хворий з АЕ та ІХС: чи реально
попередити ускладнення?

Поради лікарю: Долж енко М .М . Імплементація рекомендацій ESC з
ведення хворих на ГКС з підйомом сегменту ST. M INOCA
Тренінг з серцево-легеневої реанімації
М айстер-клас Долж енко М.М. Рекомендації ESC з хронічного
коронарного синдрому 2019 року. Розбір клінічного випадку.
М айстер-клас Симонова С.С. Коли потрібні антибіотики резерву при
негоспітальній пневмонії на амбулаторному етапі.

Тренер Несукай В.А.

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

М айстер-клас М іщука В.Г. Профілактика гастроінтестінальних
ускладнень під час подвійної антитромбоцитарної терапії.
По закінченню видача сертифікатів
Комплектація слухачів по групах по 30 лікарів. М арш рут груп: кожна
група заходить в одну з 3 учбових кімнат до лекторів і залиш ається в
цій кімнаті.

Кава-брейк

