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ТРЕНІНГ-ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІКАРІВ «МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ»

Сторінками VI Конгресу
«Профілактика. Антиейджинг. Україна»
Яскравою подією цієї осені серед українських лікарів
став VI Конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна»,
який в цьому році відбувся 28−29 вересня у м. Харків.
Вперше конгрес проходив у цьому місті і мав дуже високу
популярність серед лікарів не лише Харкова та Харківської
області, а і лікарів з різних куточків України, які мали
можливість відвідати його. Захід пройшов 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), Харківського національного
медичного університету, Харківської медичної академії
післядипломної освіти, ДУ «Національний інститут терапії
імені Л.Т. Малої НАМН України», Департаменту охорони
здоров’я Харківської міської ради, Департаменту охорони
здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.
Розпочалася робота Конгресу з
відкриття кабінету профілактики,
де кожен учасник заходу мав змогу
ознайомитися з новітніми скринінговими методиками та пройти їх
особисто. Зокрема – визначити свій
індивідуальний серцево-судинний
ризик за модифікованою шкалою
SCORE, здати кров на ліпідограму,
глікемію, пройти денситометрію та
майстер-клас з юлайзеротерапії.
Різні терапевтичні тематики висвітлювалися доповідачами у науковій програмі з позиції лікаря
загальної практики – сімейної медицини. Зокрема, питання превентивної медицини, яка на сьогодні
покладена в основу роботи лікаря
загальної практики, основи первинної та вторинної профілактики,
синдромальний підхід у загальнотерапевтичній практиці, основи фармакотерапії для практичної медицини та практичні аспекти контролю
симптомів у внутрішній медицині,
особливо при коморбідних станах.
Так, доповідь Людмили Володимирівни Юдіної (кандидат медичних
наук, доцент кафедри фтизіатрії та
пульмонології Національної медичної
МЛ №9-10 (145-146) 2017
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академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика, м. Київ) «Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного
бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень» ознайомила лікарів з сучасними підходами до
діагностики та лікування хронічного
обструктивного захворювання легень
з позиції доказової медицини.
Доповідь професора Олександра
Костянтиновича Дуди (доктор медичних наук, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, м. Київ) «Антибіотикорезистентність та шляхи її по-

долання» відкрила для слухачів нові
аспекти вибору антибіотикотерапії
в кожному клінічному випадку з позиції світового товариства та звернула
увагу лікарів на чіткі критерії початку
їх призначення, аби не допустити поширення антибіотикорезистентності.
Зі слайдами останньої доповіді ви можете ознайомитися нижче.
Приємним
завершенням
тренінг-програми став розіграш
цінних професійних подарунків
серед лікарів. Троє з них стали володарями сучасних небулайзерів
«Юлайзер Хоум» від Корпорації
«Юрія-фарм».

Щасливі володарі Юлайзера
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