ГО «Українська асоціація за доцільне використання антибіотиків»
Харківська медична академія післядипломної освіти
Благодійний фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН»
ТОВ «Проджектс Інн»

Конференція-засідання

Хмельницький
28 березня 2019

ШКОЛА ДОЦІЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
АНТИБІОТИКІВ

ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!

Запрошуємо Вас долучитися до роботи циклу конференцій-засідань
«ШКОЛА ДОЦІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ»
яка відбудеться 28 березня 2019 р. в м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
конференц-зал «Grand»
комплексу «СВ-клуб» за адресою:
м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А
РЕЄСТРАЦІЯ 11.00–12.00
ПОЧАТОК о 12.00

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Березняков Ігор Геннадійович
Зайков Сергій Вікторович
Сидоров Дмитро Юрійович

Участь у конференції є безкоштовною за умови обов’язкової реєстрації.
Заповнити реєстраційну форму можна он-лайн на сайті http://rimon.in.ua
Учасники конференції отримають СЕРТИФІКАТ
Наукову конференцію-засідання внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів
та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році, узгодженому
в НАМН України та затвердженому МОЗ України, до розділу 4 під № 390.

ОСНОВНІ ТЕМИ:

• Антибактеріальна терапія синуситів у дорослих:
діючі протоколи та коментарі до них
• Бронхіальна астма і антибактеріальна терапія
• Результати опитування лікарів-терапевтів України
щодо діагностики та лікування гострого бронхіту:
коментарі та доповнення
• Гіперчутливість до антибіотиків
• Особливості діагностики інфекційних захворювань
методами ІФА та ПЛР
• Високодозові короткі курси антибактеріальної терапії
хворих на не госпітальну пневмонію
• Оптимальна тривалість антибактеріальної терапії
неважких негоспітальних пневмоній
• Актуальні питання фтизіатрії у практичній діяльності
лікарів України
• Медикаментозні ураження легенів
• До питання про оптимальну тривалість лікування не
госпітальних інфекцій сечовивідних шляхів
• Гранулематоз Вегенера:
діагностика, розбір клінічного випадку.

Заповнити реєстраційну
форму можна он-лайн
або
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ
СПОНСОРАМ ТА ПАРТНЕРАМ

ОРГКОМІТЕТ
БО «Благодійний фонд Розвитку
Інновацій Медицини «РІМОН»

Україна, Київ, 01001, Бізнес-центр «Панорама»
вул. Велика Житомирська, 20,
Тел./факс: +380445375277
foundation@rimon.in.ua | http://rimon.in.ua
https://www.facebook.com/rimonfoundation
Будь ласка, почувайтеся вільно та звертайтеся до Секретаріату,
якщо Вам потрібна будь-яка додаткова інформація або допомога,
Ваші листи направляйте на пошту foundation@rimon.in.ua

Більше інформації на сайті http://rimon.in.ua

ПРОФЕСІЙНИЙ
ОРГАНІЗАТОР
КОНГРЕСІВ
ТОВ «ПРОДЖЕКТС ІНН»
http://projects-inn.com
MEMBER

unic.org.ua

