
Вельмишановний(на) _________________________________________________!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
VII НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

18–20 жовтня 2017 р., м. Київ 
(реєстраційне посвідчення № 415 УкрІНТІ від 12.07.2016 р. заходів, затверджених на 2017 р. МОЗ та НАМН України)Програма, що буде представлена на Конгресі, є спільним результатом роботи провідних вчених нашої країни. Також ми запросили поділитися досвідом вчених з Німеччини (Johannes Horn), Австрії (Resch Heinrich), Італії (Roberto Giacomelli), Білорусії (Сорока Микола Федорович). Засідання Конгресу, які будуть проходити одночасно в трьох залах, будуть присвячені найактуальнішим темам сучасної ревматології та зможуть зацікавити лікарів різних спеціальностей. Лише деякі з них:

 Українсько-Європейський ревматологічний форум
 Впровадження оновлених рекомендацій EULAR (2016, 2017) в клінічну практику 
 Круглі столи з ураження нирок та патології легень
 Методи діагностики та візуалізації ревматичних  хвороб (УЗД, МРТ, рентгенографія, капіляроскопія)
 Візуалізація та терапія спондилоартритів та запальних артропатій
 Коморбідні стани в ревматології
 Остеопороз під різними кутами зору
 Демонстрація складних  для діагностики та лікування випадків з інтерактивним голосуванням 
 Для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» буде вперше  прочитано курс лекцій «Ревматологія для сімейних лікарів» 
 Проблеми лікування остеоартрозу з точки зору ревматолога, ортопеда, травматолога 
 Проблеми лікування ЮРА  у дітей та дорослих
 Традиційно буде проходити конкурс стендових доповідей та конкурс молодих вчених



  Відкриття18 жовтня  2017 року о 10.00  Урочисте відкриття18 жовтня  2017 року о 17.00    
Реєстрація учасників 18, 19, 20 жовтня з 8.00 до 15.00З повною версією наукової програми Ви маєте можливість ознайомитись на сайті www.strazhesko.org.ua

Зареєстровані учасники Конгресу отримають портфель делегата, 
який міститиме збірник тез, програму, посібники, методичні 
рекомендації, сертифікат, запрошення на обід.
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(США)
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ПартнериПРО-ФАРMA (Україна), Unipharm Inc. (США), D-r REDDY’S  (Індія), Представництво «MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH» (Швейцарська Конфедерація), BOEHRINGER INGELHEIM (Німеччина), BAYER (Німеччина), КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД (Україна), DILEO FARMA (Україна)
Оргкомітет Конгресу: Тел.: (044) 275-66-22, 246-87-44, факс: 275-42-09Е-mail: orgmetod2017@gmail.com 

Місце проведення Конгресу
Готель «Русь», вул. Госпітальна, 4
Конференц-зали «А, В, С, D, E, F» (перший поверх)   Проїзд до готелю «Русь» – станції метро «Палац Спорту»,  «Кловська»


