
Відкриття циклу дистанційного навчання «Доказова медицина в 
практиці сімейного лікаря 2018», що проводить опорна кафедра 
МО Ї зі спеціальності кардіологія Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, відбудеться 28 листопада 2018 
року з 10.00 до 14.00 за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.
Фсдьковича, 91, Обласна клінічна лікарня

Для лікарів з області будуть компенсовані витрати за проїзд

У подальшому заняття будуть проводится on-line на сай тах 
w w w .W eb C ardio .orgw w w .W ebM edF am ily .org

Партнери Клубу сімейного лікаря:
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Інформаційні партнери: 

вебпортал www.WebCardio.org  

вебпортал www.WebMedFamily.org

За підтримки благодійного фонду «РІМОН»

Міністерство охорони здоров’я України 
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Іііупика 
ГО «Асоціація серцево-судинної допомоги сімейної медицини» 

Управління охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 
Івано-Франківський національний медичний університет 

Ukraine Rotary club «Київ-центр»
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Програма
засідання Клубу сімейного лікаря, 

«Доказова медицина в практиці сімейного
лікаря 2018»

28 листопада 2018 року 
м. Івано-Франківськ
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09.00 Реєстрація

10.00 Відкриття засідання Клубу кардіолога, терапевта, сімейного 
лікаря.

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

Доповідь Сем’янчук В.Б. Вакцинація. Питання та відповіді.

Майстер-клас Долженко М.М. Імплементація міжнародних 
рекомендацій з первинної профілактики ішемічного інсульту.

Майстер-клас Юдіної JI.B. Імплементація міжнародних протоколів 
по лікуванню негоспітальної пневмонії в клінічну практику.

Майстер-клас Долженко М.М. Імплементація рекомендацій ESC з 
ведення хворих на ГКС з підйомом сегменту ST. MINOCA.
Сучасні прилади для вимірювання рівня AT. Переваги та недоліки.

Розіграш апаратів для вимірювання рівня АД фірми ОМРОН.

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

Заняття проводяться в інтерактивному режимі по розбору 
рекомендацій зі спеціальності сімейна медицина, після чого 
проводиться ділова гра.

Продовження циклу проводиться на вебпорталах 
w w w .W eb C ard io .orgw w w .W ebM ed F am ily .org

Кава-брейк
14.00 Видача сертифікатів

Заняття в групах

Майстер-клас Долженко М.М. Доказова медицина в лікуванні 

хворих на ХСН в практиці сімейного лікаря. Клінічний розбір хворого.

Майстер-клас ОсиповоїЛ.С. ГРВІ. Часто та тривало хворіючий 

пацієнт. Розбір клінічного випадку.

Майстер-клас Юдіної Л.В. Лікування бронхо-обструктивних 

захворювань легень. Унікальність небулайзерів ОМРОН.

Майстер-клас Міщенко Л.А. Доказова медицина в лікуванні 

захворювань периферійних артерій за рекомендаціями Е8С 2017 року. 

Клінічний розбір хворого з АЕ та захворювання периферійних 

судин.
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