
АНОНС 

 

Науково-практичної конференції, Школи терапевтів імені Л.Т.Малої «Від 
медицини стандартів до персоніфікованого лікування терапевтичних хворих» 

  

 Конференція внесена до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2018 році» і на неї 

розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 699/41 від 23.06.2017, що є 

підставою для відрядження. 

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (м.Харків), 

Департаментом охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатським 

обласним товариством терапевтів сумісно з Державним вищим навчальним закладом 

«Ужгородський національний університет» 26 квітня 2018 року о 10.00 в залі засідань  « 

Золота гора» м. Ужгород буде проведено науково=практичну конференцію з наступною 

тематикою: 

 Схильність до розвитку кардіоваскулярних подій у пацієнтів з неалкогольною 

жировою хворобою печінки (Колеснікова О.В. д-р мед. наук, заступник директора з 

наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ») 

 Основні принципи лікування хронічної серцевої недостатності. Що нового? (Рудик 

Ю.С., д-р мед. наук, зав. відділом клінічної фармакології і фармакогенетики 

неінфекційних захворювань) 

 Антикоагулянтна терапія в профілактиці інсульту у пацієнтів з фібриляцією 

передсердь (Серік С.А., д-р мед. наук, зав. відділом атеросклерозу та ішемічної 

хвороби серця). 

У конференції приймуть участь терапевти, кардіологи, гастроентерологи, 

пульмонологи, нефрологи, ендокринологи, лікарі загальної практики – сімейної медицини 

з різних областей та міст України. 

 

Відповідальні за проведення заходу: 

 
 

ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук 
України”  
(ДУ “НІТ ім. Л.Т. Малої НАМН У”) 
Просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039 
Заступник директор з наукової роботи, д-р мед. наук 
Колеснікова Олена Вадимівна 
тел.: (057) 373-90-95 
373-90-28; 370=61-79. 

 
 

Голова Закарпатського обласного товариства терапевтів, Заслужений лікар України, 

д.м.н., проф..зав.каф. госпітальної терапії  

Рішко Микола Васильйович  

Тел. (03122) 37415 

Департамент охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації  

пл. Народна 4 м.Ужгород, 88008 

Начальник управління лікувально-профілактичної роботи  
Департаменту  охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Чемет Ольга 
Антонівна 
Тел. (03122) 32178 
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