
32 www.health-medix.com

ТРЕНІНГ-ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІКАРІВ «МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ» Training program for physicians  
«Art of Treatment»

Робота тренінг-програми розпочалася з вимірю-
вань у кабінеті профілактики, де кожен бажаючий 
мав можливість безкоштовно пройти цілий перелік 
скринінгових обстежень. А саме – визначити індиві-
дуальний серцево-судинний ризик за модифіко-
ваною шкалою SCORE, здати кров на ліпідограму, 
глікемію, пройти денситометрію та майстер-клас 
з юлайзеротерапії.

Наукова програма тренінгу, як завжди, відрізня-
лась своєю різнобічністю та актуальністю. Неаби-
який інтерес викликала доповідь 
кандидата медичних наук, доцента 
кафедри фтизіатрії та  пульмоно-
логії Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика (Київ) Людмили Во
лодимирівни Юдіної «Місце не
булайзерної терапії в лікуванні 
хронічного бронхіту та хронічно
го обструктивного захворювання 
легень» та  доповідь завідувача ка-
федри інфекційних хвороб Націо-
нальної медичної академії післядип-
ломної освіти імені  П.Л.  Шупика 

(Київ), доктора медичних наук, професора Олександ
ра Костянтиновича Дуди «Антибіотикорезистент
ність та шляхи її подолання». Зі слайдами останньої 
доповіді ви можете ознайомитися нижче.  

Приємним підсумком тренінг-програми став уже 
традиційний розіграш професійних подарунків се-
ред присутніх лікарів. Три лікарі стали щасливими 
володарями сучасних небулайзерів «Юлайзер Хоум» 
від провідної вітчизняної фармацевтичної компанії 
«Юрія-фарм».

Всеукраїнська тренінг-програма  
для лікарів «Мистецтво лікування:  
від профілактики до якості життя» 
у Кропивницькому
22 червня 2017 року в м. Кропивницький 
пройшла Всеукраїнська тренінг-програма 
для лікарів «Мистецтво лікування: 
від профілактики до якості життя». 
Подія відбулася в урочистій обстановці 
Кіровоградського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру 
імені М.Л. Кропивницького. Програма 
пройшла за підтримки Міністерства 
охорони здоров’я України, Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця 
(Київ), Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
(Київ), Департаменту охорони здоров’я 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради.  

Всеукраїнська тренінгпрограма для лікарів  
«Мистецтво лікування: від профілактики до якості 

життя» у Кіровоградському академічному  
обласному українському музичнодраматичному 

театрі імені М.Л. Кропивницького

 Щасливі володарі Юлайзера
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