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Добрий день!
Асоціація лікарів амбулаторної медицини України, з метою підвищення кваліфікації
лікарів згідно наказу №446 МОЗ України «Про безперервний професійний розвиток
лікарів» від 22.02.2019, та згідно реєстру Заходів 2020 року МОЗ України, планує
провести науково-практичні конференції (семінари) «Сучасні досягнення в практиці
лікаря».
У зв’язку з карантинними заходами в Україні дані конференції пройдуть як очний
семінар у вигляді телемосту в режимі реального часу. Реєстрація на семінари за
посиланнями у таблиці. Кожному зареєстрованому лікарю прийде електронний лист на
пошту з індивідуальним запрошенням та індивідуальним посиланням на семінар.
№
п/п

Дата

Лікарський фах

Запрошення
лікарів

Час
початку

Посилання на
реєстрацію

Україна

15:00

http://surl.li/jdux

Україна

15:00

http://surl.li/jduz

Україна

10:00

Східна та північна
Україна

14:00

Україна

10:00

Україна

15:00

Україна

15:00

Пульмонологічні
захворювання

Україна

10:00

Загальна практика

Дніпропетровщина

15:00

Тематика
Загальна хірургічна та
травматологічна практика
Гінекологічні
захворювання
ГРВІ? Грип? COVID-19?
Починається сезон питань
в практиці лікаря

1

02.02.2021

Хірурги, травматологи

2

04.02.2021

Акушери-гінекологи

3

06.02.2021

Сімейні лікарі, терапевти,
педіатри

4

09-10.02.2021

5

13.02.2021

6

16.02.2021

Педіатри, неонатологи

7

18.02.2021

Кардіологи, терапевти

8

20.02.2021

9

22.02.2021

10

25.02.2021

Урологи, нефрологи

Загальна урологічна
практика

Україна

15:00

11

27.02.2021

Провізори, фармацевти

Досвід амбулаторної
медицини в практиці
провізора та фармацевта

Україна

10:00

Сімейні лікарі, терапевти,
педіатри
Гастроентерологи, дієтологи,
сімейні лікарі, терапевти,
педіатри

Пульмонологи, сімейні лікарі,
терапевти, педіатри,
алергологи
Сімейні лікарі, терапевти,
педіатри (Дніпро)

Загальна практика
Загальна
гастроентерологічна
практика
Педіатрична загальна
практика
Загальна кардіологічна
практика

http://surl.li/jdvb

http://surl.li/jdvf
http://surl.li/jdvg

http://surl.li/jdvi
http://surl.li/jdvk
http://surl.li/jdvm

http://surl.li/jdvo
http://surl.li/jdvs
http://surl.li/jdvt

На семінарах будуть заслухані доповіді провідних учених медицини України та
практикуючих лікарів.
По закінченню даних заходів лікарям-учасникам будуть надані сертифікати (на
електронну пошту), відповідно до нарахування балів за участь в очному семінарі,
згідно дод.№5 Наказу №446 МОЗ України.
Висловлюємо Вам свою повагу, а також вдячні за допомогу в розвитку освіти
лікарів. Просимо Вас провести відповідні організаційні заходи по сприянню в
запрошенні лікарів на науково-практичні семінари.
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У зв’язку з тим, що семінари будуть проходити як очний захід, кількість місць
обмежена до 500 учасників, та передбачається підтвердження участі в семінарі
проходженням тестів по матеріалу семінару. Всім, хто бажає, дані посилання додатково
будуть відправлено на електронну адресу. Для цього лікарю потрібно відправити свій
e-mail на номер 050-841-28-59 та вказати дату семінару (SMS чи Viber).

