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ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ВГО «АСОЦІАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТА АНТИЕЙДЖИНГ МЕДИЦИНИ»

профілактичних програм,
соціальних ініціатив та інших
проектів і запрошує до співпраці не лише індивідуальних, а й колективних членів.

Друковані видання
видавництва «Медікс»
і ВГО «Асоціація
превентивної
та антиейджинг
медицини»

журналу збільшується. Видання має унікальний формат: читач не лише отримує
професійну інформацію,
він також має можливість
переглянути твори мистецтва відомих українських
художників. Розширюється
перелік спеціальностей для
участі у рубриці «Дистанційне навчання». Журнал розширює співпрацю з новими
авторами – провідними спеціалістами в медичній галузі

«Мистецтво лікування»
У 2014 р. виходить оновлений журнал «Мистецтво
лікування», в якому додається рубрика журналу
«Medix. Anti-aging». Цей
журнал – новий погляд на
мистецтво лікування. Журнал об’єднуватиме у собі
два видання – «Мистецтво
лікування» і «Медікс. Антиеджинг», що, без сумніву,
матиме свої переваги для
читачів обох журналів.
«Мистецтво лікування &
Медікс. Антиейджинг» –
профільне медичне видання
для практикуючих лікарів,
яке охоплює різні медичні
спеціал
спеціальності та всебічно їх висвітлює.
Завдяки широкому спектру тем чиц
уд
р
тацька
аудиторія
TM

«Health. Medix»
Журнал «Health. Medix» –
науково-популярне видання,
що висвітлює найактуальніші теми про здоров’я, які
цікавлять пересічних українців, та розвінчує міфи і забобони щодо лікування та профілактики багатьох захворювань. Матеріали викладено у зручній і простій формі,
а головне – професійно, що
дає змогу читачеві отримати
достовірну інформацію зрозумілою мовою від першоджерела – лікаря. Журнал
«Health. Medix» є офіційним
друкованим спеціалізованим
виданням для населення, що
започатковано в 2010 році
та виходить 6 разів на рік.
Переглянути та ознайомитися з останніми номерами офіційних видань
Асоціації можна на сайті:
www.health-medix.com.

«Ліки України»
Більше ніж медичний журнал
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Журнал для практикуючих лікарів, медичних
працівників, представників фармацевтичних ком-

Міжнародний конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна»

паній, рекомендований
Державною атестаційною
комісією України. Журнал
видається з 1996 року

Проекти та ініціативи
ВГО «Асоціація
превентивної
та антиейджинг
медицини»
Медичний захід «МедіксФорум» – конференція для
лікарів міста Києва та області
щодо проблем профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з віком.
Перша Національна
тренінг-програма «Школа
антиейджингу і превентивної медицини» – освітній
проект, що охопив такі актуальні питання медицини
антистаріння, як подовження життя, проблеми серце-

во-судинних захворювань
та їх профілактика, основна
ідея – засвоєння українськими лікарями різних спеціальностей поняття «медицина антистаріння», а також
використання здобутих ними
нових навичок для подальшої роботи з пацієнтами.
Всеукраїнські соціальні
програми «Здорове серце»
і «Серцево-судинний ризик
під контролем» – проекти,
присвячені профілактиці
з урахуванням серцево-судинного ризику та ранньому
виявленню серцево-судинних захворювань, основний вектор – підвищення
поінформованості лікарів
та населення щодо важливості факторів серцевосудинних захворювань.
Всеукраїнська соціальна
програма «Легко дихати,

легко жити!» – програма
скринінгу бронхообструктивних захворювань з метою збільшення поінформованості як лікарів, так
і пацієнтів щодо захворювань дихальних шляхів, привернення уваги суспільства
до раннього діагностування, профілактики та лікування бронхіальної астми
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КАЛЕНДАР «ЖИВИ АКТИВНО»

НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ
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сеукраїнська громадська організація
«Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» заснована у 2008 році.
На даний час в Україні Асоціація стала одним із потужних осередків, які накопичують та поширюють
знання про профілактичну
медицину та медицину антистаріння шляхом реалізації
власних соціальних програм
та ініціатив. Основним вектором соціальних програм
організації є просування
знань про необхідність ранньої профілактики та попередження. Кількість членів
Асоціації налічує понад десять тисяч лікарів різних
спеціальностей, що об’єднані
в 14 обласних осередків
по всій території України.
Кожний бажаючий лікар, незалежно від спеціальності,
може долучитися до спільноти фахівців, які прагнуть
власними силами та знаннями допомогти розвитку
профілактичної медицини
в Україні. Асоціація відкрита
для нових пропозицій на ниві
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та хронічного обструктивного захворювання легень.
Соціальна програма «Міста здоров’я» у рамках «Всеукраїнського олімпійського
уроку» НОК України – проект, присвячений популяризації здорового способу
життя через проведення
ряду заходів на центральних
площах або парках міст –
учасників і покликаний допомогти всім бажаючим визначити фактори, які представляють серйозну загрозу
для здоров’я.
Щорічний
Міжнародний
конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна» – науковий
медичний захід
для лікарів всіх
спеціальностей
та управлінців
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у сфері охорони здоров’я,
який вирізняється проведенням низки актуальних
та цікавих наукових та
культурних заходів: науково-практичних секцій,
семінарів, круглих столів
та work-shop з превентивної медицини і медицини антистаріння.
Всеукраїнський
громадський рух «Народжуймо українців – відроджуймо Україну!» – проект,
спрямований на збільшення народжуваності в Україні.
Всеукраїнська
соціальна ініціатива
«60+кардіо» – проект, спрямований
на покращення
діагностики, лікування та профілактики серцево-су-

динних захворювань
у категорії людей похилого віку із забезпеченням їх інформаційною підтримкою.
Всеукраїнська соціальна програма
«Хронічні захворювання: профілактика та контроль», яка
покликана запобігти
хронічним захворюванням,
сприяти їхньому виявленню
на початкових стадіях та
навчитися контролювати
уже наявні хвороби.
Якщо ВИ – один із тих,
кому небайдужі питання збереження здоров’я
і довголіття всіх і кожного в Україні, але ще не
є членом нашої Асоціації – ПРИЄДНУЙТЕСЬ і ставайте активними учасниками нашого руху!

Передплати і ти через каталог видань України на 2014 рік
журнали видавництва «Медікс»

TM

Більше ніж медичний журнал

журнал

