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

На початку тренінг-програми 
кожний учасник мав змогу прой-
ти ряд скринінгових досліджень 
у  кабінеті профілактики. Зокре-
ма  – визначити індивідуальний 
серцево-судинний ризик за мо-
дифікованою шкалою SCORE, 
здати кров на ліпідограму, глі-
кемію, пройти денситометрію та 
відвідати майстер-клас з юлайзе-
ротерапії.

Наукова програма тренінгу 
була різностороння та побудова-
на на засадах сучасних тенденцій 
у медицині. Високу зацікавленість 
викликала доповідь Людмили 
Володимирівни Юдіної (канди-
дат медичних наук, доцент кафе-
дри фтизіатрії та  пульмонології 
Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, Київ) «Місце не-
булайзерної терапії в  лікуванні 
хронічного бронхіту та  хроніч-
ного обструктивного захво-
рювання легень» та доповідь 
професора Олександра Костян-

тиновича Дуди (доктор медич-
них наук, завідувач кафедри ін-
фекційних хвороб Національної 
медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П.Л. Шупика, 
Київ) «Антибіотикорезистент-
ність та  шляхи її подолання». 
Зі слайдами останньої доповіді ви 
можете ознайомитися нижче.

Приємним завершенням 
тренінг-програми став розіграш 
цінних професійних подарунків 
серед лікарів. Троє із них стали 

володарями сучасних небулай-
зерів «Юлайзер Хоум» від Корпо-
рації «Юрія-фарм».

Матеріал підготувала
О.О. Погребняк,

к. мед. н., асистент кафедри 
загальної практики  
(сімейної медицини)  

Національного медичного універ-
ситету імені О.О. Богомольця,

ВГО «Асоціація превентивної 
та антиейджинг медицини»

Всеукраїнська тренінг-програма 
для лікарів «Мистецтво лікування: 
від профілактики до якості життя» 
у Чернівцях
14 вересня 2017 року м. Чернівці гостинно 
приймало Всеукраїнську тренінг-програму 
для лікарів «Мистецтво лікування: від 
профілактики до якості життя». Захід 
відбувся у стінах Чернівецької обласної 
філармонії. 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 Чернівецької обласної державної 
адміністрації, Управління охорони здоров’я 
Чернівецької міської ради та Буковинського 
державного медичного університету.  

Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів  
«Мистецтво лікування: від профілактики до якості 

життя» у Чернівецькій обласній філармонії

 Щасливі володарі Юлайзера
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