
ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України” 

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення 

Рівненської обласної державної адміністрації 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
   

Запрошуємо вас на науково-практичну конференцію в рамках Школи 

терапевтів імені Л.Т. Малої «Неінфекційні захворювання: заходи 

профілактики, лікування та боротьби з ускладненнями», яка відбудеться 

8 червня 2021 р. в on-line форматі о 15 00 год. 

На НПК будуть розглянуті наступні питання: 

- Хворий на хронічну хворобу нирок як пацієнт високого кардіоваскулярного 

ризику. 

- Сучасний погляд на ведення хворих з бронхіальною астмою, згідно з GINA -

2020 – 2021р.р. в умовах пандемії COVID – 19. 

- Нові уявлення щодо лікування хворих на ожиріння.  

 

До участі у конференції запрошуються вчені та спеціалісти різних 

спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, 

нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі-

лаборанти), а також лікарі загальної практики - сімейної медицини з різних 

областей України.  

 Науковий медичний форум внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 

році, узгодженому в НАМН України та затвердженому МОЗ України, до 

розділу 4 – науково-практичні конференції під № 246. 

 

Для участі у конференції та отримання сертифікату необхідно буде 

зареєструватися на інтернет-ресурсі.  

Учасники отримають Сертифікат (5 балів, які враховуватимуться при 

атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської категорії відповідно до 

наказу МОЗ України від 22.02.2019 N446). 

Участь для зареєстрованих у даному заході з подальшим отриманням 

Сертифікату буде безкоштовна. 

 

Відповідальні за проведення заходу: 

Заступник директора ДУ “НІТ ім. Л.Т. Малої НАМН України” з наукової 

роботи, д-р мед. наук, професор Колеснікова Олена Вадимівна. 

Тел.: (057) 373-90-95, 370-61-79, 373-90-28 

Координатор групи експерт Департаменту цивільного захисту та охорони 

здоров’я населення Рівненської облдержадміністрації за напрямком терапія та 

загальна практика- сімейна медицина Мельник Тетяна Петрівна. 

Тел.: (0362) 26-67-34, 26-17-67, E-mail: appealuoz@gmail.com  

 

 



Питання надсилайте на E-mail: njarina@ukr.net, dudar2017@ukr.net 

з позначкою «Конференція 8 червня 2021 р.» 

Учасниками науково-практичної конференції можуть бути виключно 

фахівці сфери охорони здоров'я, особи, які мають вищу або середню спеціальну 

медичну освіту: лікарі, фармацевти, інші фахівці охорони здоров'я та 

представники медичних установ. 
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