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Одеський національний медичний університет (ОНМедУ)
ГО «Асоціація сімейної медицини Одеського регіону»
ГО Українська асоціація за доцільне використання антибіотиків
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти (ХМАПО)
Благодійний фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН»
ТОВ «Проджектс Інн»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ
СПОНСОРАМ ТА ПАРТНЕРАМ
ПРОФЕСІЙНИЙ ОРГАНІЗАТОР КОНГРЕСУ
Благодійний Фонд Розвитку Інновацій
Медицини «РІМОН»
вул. Велика Житомирська, 20, 7-й поверх,
Бізнес-центр «Панорама», Київ, Україна
Тел/факс: +38 044 537-5277,
E-mail: foundation@rimon.in.ua
Будь ласка, почувайтеся вільно та звертатися
до Секретаріату, якщо Вам потрібна будьяка додаткова інформація або допомога,
Ваші листи направляйте на пошту
foundation@rimon.in.ua
Більше інформації на сайті http://rimon.in.ua
ТЕХНІЧНИЙ ОРГАНІЗАТОР
ТОВ «Проджектс Інн» http://projects-inn.com

ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!
Запрошуємо Вас долучитися до роботи циклу конференцій-засідань
«ШКОЛА ДОЦІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ»
яка відбудеться 29 травня 2018 р., ОДЕСА
Місце проведення – конференц зала Аркадія, готель Аркадія, вул. Генуезька, 24
Реєстрація 13.00–14.00, початок о 14.00
ОСНОВНІ ТЕМИ:
• Ключові збудники неважких негоспітальних інфекцій дихальних шляхів,
сечостатевих шляхів, шкіри та м’яких тканин та їх чутливість для антибіотиків
• Антибактеріальна терапія синуситів у дорослих та дітей: діючі протоколи та
коментарі до них
• Антибактеріальна терапія та ураження печінки: діагностика, лікування, профілактика
• Сучасні уявлення про діагностику та лікування гострого бронхіту
• Антибактеріальна терапія загострень хронічного обструктивного захворювання легень
• Оптимальна тривалість антибактеріальної терапії неважких негоспітальних
пневмоній
• Неантибактеріальна терапія негоспітальних пневмоній
• Застосування пробіотиків для профілактики та лікування ускладнень, пов’язаних
із прийомом антибіотиків
• Сепсіс: визначення, діагностика, антибактериальна терапія

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Березняков Ігор Геннадійович (Харків)
Величко Валентина Іванівна (Одеса)
Зайков Сергій Вікторович (Київ)

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
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Про свої права згідно з законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаватимуться персональні дані ознайомлений (-а)1
Враховуючи умови Закону України «Про захист даних», безстроково без застережень надаю повну згоду на збирання, обробку (в т.ч. збирання, реєстрацію, накопичення, збереження, зміну, відновлення, використання, поширення (реалізацію, передачу третім особам), розміщення в базах персональних даних, наданих вище, Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини «Рімон» та іншим пов’язаним особам, для накопичення
зазначених даних та їх систематизації, з метою залучення мене в майбутні маркетингові дослідження, інформувати про конгреси, з’їзди і конференції в медичній сфері, а також надання іншої інформації.
1

Я підтверджую, що маю медичну освіту та є співробітником охорони здоров’я. Цим прошу надати мені доступ до інформації, необхідної для моєї професійної діяльності.
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