5 червня 2020 року відбудеться відеоконференція з серії «Відповідь на
пандемію COVID-19 – Що ми дізнались?» для медичних працівників з питань
епідеміології, діагностики, лікування та догляду щодо коронавірусної
хвороби COVID-19 за участі фахівців з Німеччини професора Ральфа
Рейнтжеса та доктора Гюнтера Мертенса. Ключова тема заходу – ризики
інфікування та методи профілактики захворювання COVID-19.
Початок відеоконференція о 14:00.
Підключення відбувається дистанційно за допомогою платформи
WebEx.
Детальний перелік питань до обговорення та інструкція підключення
знаходиться у додатках.
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СЕРІЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ
ВІДПОВІДЬ НА ПАНДЕМІЮ «КОВІД-19» — ЩО МИ ДІЗНАЛИСЬ?
5 червня 2020, 14:00

Шановні колеги,

5 червня 2020 р. проект, що фінансується ЄС «Підтримка України у розвитку сучасної системи
громадського здоров’я», хотів би запросити вас взяти участь у ще одному заході, організованому Проектом
в рамках поточної серії відеоконференцій «Відповідь на пандемію COVID-19 — Що ми Дізнались?» Ми раді
повідомити, що доктор Гюнтер Мертенс і професор Ральф Рейнтжес знов прийматимуть участь у
конференції, щоб обговорити деякі ключові аспекти пандемії, на цей раз з особливим наголосом на ризик
та профілактику COVID-19. Учасники матимуть можливість поспілкуватися з обома спікерами та висловити
свої запити та спостереження у відкритій дискусії.

Теми, про які йтиметься, включатимуть:
Чи існує схема хіміопрофілактики COVID-19?
Які вікові групи серед ваших пацієнтів і які супутні захворювання становлять найвищий ризик
летального результату?
Які перспективи отримати вакцину найближчим часом?
Наскільки міцний імунітет після вірусу і чи є випадки реінфекції?
Як часто медичні працівники заражаються, і які профілактичні заходи є найбільш ефективними?

Ральф Рейнтжес є професор епідеміології та спостереження в Гамбурзькому університеті прикладних
наук та доцент кафедри епідеміології інфекційних хвороб університету Тампере.
Доктор Гюнтер Мертенс — головний лікар відділення внутрішньої медицини, внутрішньої інтенсивної
терапії та інтервенційної ангіології та керівник Міжпредметного судинно-діабетологічного центру при
міській лікарні Хайнсберга. Д-р Мертенс приймає безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19.
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Ми хотіли б запросити вас приєднатися до вебінару 5 черня 2020 р.,
14:00, перейшовши за цим посиланням:
https://gfa-ua.webex.com/gfaua/onstage/g.php?MTID=e47799096581932e9d18db2b0bcaff8a1

Як альтернативний варіант, скористайтеся цим посиланням:
https://gfa-ua.webex.com
Зауважте, що якщо ви використовуєте друге посилання, вам буде
запропоновано вказати номер події 163 857 6265) та пароль (publichealth).
Детальна інформація про те, як долучитися до події, міститься у додатку до
цього запрошення.

Буде надано послідовний переклад.

Будь ласка, зареєструйтесь до 4 червня, надіславши електронний
лист зі своїми даними (своє ім’я та організацію), на імейл:
filipp.miroshnichenko@gfa-group.de

Якщо вам потрібна будь-яка додаткова інформація або допомога
з регістрацією чи приєднанням до конференції, зв'яжіться з
Філіппом Мірошниченко:
Імейл: filipp.miroshnichenko@gfa-group.de
Тел.: +38 098 733 83 48
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ІНСТРУКЦІЯ
ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ
05 квітня 2020
Є декілька варіантів як можна взяти участь у конференції.
ВАРІАНТ 1
1. Використайте / перейдіть за посиланням:
https://gfa-ua.webex.com
(якщо іншого варіанту немає, будь ласка,
просто введіть посилання вручну у свій браузер)
2. Введіть 163 857 6265 у поле «Введіть інформацію про
зустріч» (Enter meeting information) та натисніть ENTER на
клавіатурі.

3. Якщо необхідно, увімкніть спливаючі вікна у вашому
браузері.

4. Введіть ваше ім’я та прізвище, адресу електронної пошти та
пароль (пароль: publichealth) та натисніть кнопку
«Приєднатися зараз» (Join now).

5. Залежно від того, який браузер ви використовуєте, можливо
вам буде запропоновано завантажити додаток WebEx до
браузера. Слідуйте інструкціям.
6. Тепер ви можете налаштувати звук (мікрофон та навушники
якщо потрібно). Натисніть кнопку «Приєднатись до зустрічі»
(Join event).

ВАРІАНТ 2
1. Використайте / перейдіть за посиланням:
https://gfa-ua.webex.com/gfaua/onstage/g.php?MTID=e47799096581932e9d18db2b0b
caff8a1
(якщо іншого варіанту немає, будь ласка,
просто введіть посилання вручну у свій браузер)
2. Після переходу за посиланням, повинна з’явитись наступна
сторінка у вашому браузері:

Виконайте кроки вказані у Варіанті 1.
Якщо у вас виникли проблеми або труднощі при приєднанні до
конференції, зв'яжіться будь-ласка з Філіппом Мірошниченком:
Тел.: +38 098 733 83 48
Електронна пошта: filipp.miroshnichenko@gfa-group.de

