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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас на науковий симпозіум з міжнародною участю «Пріоритетні напрями діагностики, 
лікування та профілактики неінфекційних хвороб», який відбудеться 4 листопада 2021 року он-лайн на 

платформі YouTube (Triolan Live). 

Початок симпозіуму о 13
00

 год.  

До участі запрошуються спеціалісти різних спеціальностей (лікарі загальної практики - сімейної медицини, 
терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, 

лікарі-лаборанти). 

Основні тематичні напрямки: 

 проблеми  ефективної профілактики серцево-судинних та ниркових ускладнень у хворих на артеріальну 
гіпертензію з коморбідними неінфекційними захворюваннями;  

 особливості перебігу та лікування  цукрового діабету 2 типу у хворих на серцево-судинні захворювання  
різних вікових груп; 

 мікробіом кишечника та метаболічно-асоційовані захворювання; 

 субклінічні  порушення  пуринового обміну та ризик серцево-судинних і ниркових уражень; 

 сучасні можливості  профілактики інсульту у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь; 

 актуальні питання стратифікації ризику ускладнень та нові підходи до  підвищення ефективності терапії  
хворих на серцеву недостатність з коморбідними неінфекційними захворюваннями. 

 
Якщо Ви не пройдете реєстрацію, то не будете мати можливість отримати сертифікат! 

       
Обов’язково зареєструйте персональний акаунт для перегляду трансляції на інтернет-ресурсі. 

Будь ласка, не проходьте реєстрацію повторно, якщо отримали повідомлення, що 

реєстрацію пройдено! 
Дивіться он-лайн трансляцію та задавайте Ваші питання у чаті доповідачам.  
Перегляд буде доступний під час та протягом 14 днів після закінчення он-лайн трансляції – до 18.11.2021 

включно. 
Пройти в акаунті обов’язкове тестування після закінчення трансляції до 09.11.2021 р. 
Після успішного проходження тестування (70% правильних відповідей), ви будете мати можливість отримати 

електронний Сертифікат (5 балів), який враховуватимуться при атестації на присвоєння (підтвердження) 

лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446. 
Відправка електронного Сертифікату на вказану при реєстрації електронну пошту відбуватиметься протягом 

04.11. - 18.11.2021 р. 
Участь для зареєстрованих у даному заході з подальшим отриманням Сертифікату буде безкоштовна. 

 

 

Партнери симпозіуму: 

 

   
____________________________________________________________________________________________________________ 

Телефони для довідок та спілкування: тел. (057) 373-90-10. 
Контакт з організаційних питань проведення симпозіуму: 
Марченко Олег Володимирович - 050-237-06-06, E-mail: triolan.live@gmail.com 
Юшко Костянтин Олексійович - (057) 373-90-10, E-mail: yushko.konstantin@ukr.net 
Контакт з технічних питань: 
Марченко Олег Володимирович - 050-237-06-06, E-mail: triolan.live@gmail.com 
Контакт з питань отримання сертифікатів: 

   Марченко Олег Володимирович - 050-237-06-06, E-mail: triolan.live@gmail.com  

Учасниками наукового симпозіуму «Пріоритетні напрями діагностики, лікування та профілактики неінфекційних хвороб» 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. Використання та розповсюдження матеріалів Симпозіуму серед 
третіх осіб, які не є зареєстрованими учасниками конференції заборонено. Організатор конференції не несе відповідальність за зміст та мовне оформлення наданих учасниками, доповідачами матеріалів. 
*Проведення фото-, кіно-, теле- чи відеозйомки під час Конференції здійснюється виключно зі згоди Організаторів Конференції. *Невиконання зазначених нормативних вимог може бути підставою для 
відмови у видачі Сертифікату за результатами участі в Симпозіумі або відмови в реєстрації участі в інших аналогічних заходах, які організовуватимуться в майбутньому. *Видача Сертифікату за 
результатами участі в Симпозіумі здійснюється виключно зареєстрованими учасниками Симпозіумі, які пройшли тестування. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOCyUZHZQPzhCtv3tSq23XCVfC-mEbO3f0tz7mvjj1Tudi_g/viewform
https://therapy.org.ua/files/prog04-11-2021.pdf
https://youtu.be/bWzSUA0ojy4

