
вих. № 802/20                              Ректору 

від 09.11.2020 р.                          Вінницького Національного медичного університету 

                                                      ім. Н. І. Пирогова 

                                                      Заслуженому діячу науки і техніки України 

                                                  д.мед.н., проф. Морозу В. М. 

 

Вельмишановний Василю Максимовичу! 

 
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейджинг 

медицини» висловлює Вам свою повагу та звертається до Вас із проханням підтримати 

Всеукраїнський онлайн тренінг для лікарів «МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ:                

післядипломний курс професійного вдосконалення» який буде проходити в           

онлайн режимі 17 та 18 листопада 2020 р. 

Зареєстровано в УКРІНТЕІ № 643 від 11.11.2019 р.  

          

           Захід проходить за сприяння Міністерства охорони здоров’я України,                        

ГО «Українська рада медичної освіти», Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця (Київ), Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика (Київ), Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної 

адміністрації, Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської 

міської ради.  

 

          Місце проведення:  наш сайт www.apam.org.ua 

2-денна наукова програма з 9:00 до 18:00. 

         Попередня реєстрація обов’язкова: www.bit.ly/ternopil20  

          Участь у тренінгу безкоштовна.  

 

До перегляду онлайн програми запрошуються лікарі-терапевти, лікарі 

загальної практики-сімейної медицини, кардіологи, педіатри, неврологи, 

гастроентерологи, ендокринологи, пульмонологи, та всі бажаючі. 

По закінченню тренінгу, кожен учасник, на електронну пошту, отримає 

лист із тестовими запитанням за матеріалами доповідей. Тестування буде 

доступне для проходження протягом доби.  

Для отримання сертифікату, необхідно дати правильну відповідь на 70% 

запитань. Сертифікати генеруються на базі заповненої учасником інформації – 

кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. 

 

Кожен зареєстрований учасник, після проходження тестування, отримає 

сертифікати по проходженні повного 2-денного онлайн-курсу для врахування їх 

при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної 

категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446: 

http://www.apam.org.ua/
http://www.bit.ly/ternopil20


 

 

• сертифікат учасника наукової програми (10 балів);  

• сертифікат дійсного члена ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг      

медицини».  

 

Разом з сертифікатами всі учасники отримають Syllabus журналу «Мистецтво 

лікування» зі всіма слайдами доповідей, представлених на Тренінгу.  

 

Просимо Вас сприяти розповсюдженню інформації про 2-денний 

Міжнародний он-лайн тренінг «Мистецтво лікування» серед викладачів, 

інтернів та студентів старших курсів.  

 

Ми переконані, що перегляд нашого науково-практичного он-лайн-курсу 

буде надзвичайно корисним та цікавим для студентів старших курсів, інтернів 

та викладачів Вашого закладу, і ми із задоволенням запрошуємо їх до участі.  

 

        Маємо надію, що проведення он-лайн курсу в умовах пандемії сприятиме 

припиненню поширення Covid-19 та значному покращенню здоров’я населення 

України, оскільки нові знання та обмін досвідом допоможуть покращити якість 

надання медичної допомоги пацієнтам. 

 

 

Попередня реєстрація обов’язкова: www.bit.ly/ternopil20 

 

 

Трансляція буде відбуватися за посиланнями:  www.apam.org.ua       

                                                                                              

17 та 18 листопада 2020р. з 9.00 до 18.00. 

 

 

Участь у тренінг-програмі - безкоштовна, внески відсутні. 
 
 

 

 
З повагою та надією на подальшу співпрацю, 

 

Професор, д. мед. н., завідувач кафедри загальної практики 

(сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця, 

Голова правління Всеукраїнської громадської організації  
«Асоціація превентивної та антиейджинг медицини»                                        О.М. Барна 

 
 

 

 

 

 

Контактна особа: Анна Кузнецова + 38 (050) 447-30-75,   apam.info@gmail.com 

http://www.bit.ly/ternopil20
http://www.apam.org.ua/
mailto:apam.info@gmail.com

