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Тема засідання

«Дисліпідемії та гіполіпідемічна
терапія в Україні: актуальні
проблеми та шляхи вирішення»
www.athero.org.ua

27 лютого 2019 року
м. Харків, майдан Свободи, 7,
конференц-зал Великий

запрошення

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З АТЕРОСКЛЕРОЗУ
ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України
Благодійний фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН»
За сприяння Європейського товариства з атеросклерозу

ШАНОВНИЙ КОЛЕГО

Основні питання, які будуть розглянуті:

Запрошуємо Вас долучитися до участі
у циклі конференцій-засідань
«УКРАЇНСЬКА ЛІПІДНА ШКОЛА»,
яка відбудеться 27 лютого 2019 р.,
за адресою:
м. Харків, майдан Свободи, 7,
конференц-зал Великий
Реєстрація 13.00–14.00,
початок о 14.00.

• Обговорення рекомендацій з діагностики та лікування
дисліпідемій Української асоціації кардіологів.
• Сімейні гіперхолестеринемії: новий погляд на стару проблему.
• Непереносимість статинів та шляхи її подолання.
• Гіполіпідемічна тарапія при гострих коронарних та судинномозкових ускладненнях.
• Дисліпідемія в дитячому та підлітковому віці.
• Неалкогольна жирова хвороба печінки та лікування
дисліпідемій.
• Гендерні особливості порушень ліпідного обміну.
• Актуальні проблеми гіполіпідемічної та антигіпертензивної терапії.

Тема засідання:
ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА ГІПОЛІПІДЕМІЧНА
ТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Додаткова інформація на сайті http://rimon.in.ua
Участь у конференції є безкоштовною за умови обов’язкової
попередньої реєстрації.
Заповнити реєстраційну форму можна на сайті http://rimon.in.ua
Учасники конференції отримають СЕРТИФІКАТ
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Про свої права згідно з законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаватимуться персональні дані ознайомлений (-а)1
1
Враховуючи умови Закону України «Про захист даних», безстроково без застережень надаю повну згоду на збирання, обробку (в т.ч. збирання, реєстрацію, накопичення, збереження, зміну, відновлення, використання,
поширення (реалізацію, передачу третім особам), розміщення в базах персональних даних, наданих вище, Благодійному Фонду Розвитку Інновацій Медицини «Рімон» та іншим пов’язаним особам, для накопичення
зазначених даних та їх систематизації, з метою залучення мене в майбутні маркетингові дослідження, інформування про конгреси, з’їзди і конференції в медичній сфері, а також надання іншої інформації.

Я підтверджую, що маю медичну освіту та є співробітником охорони здоров’я. Цим прошу надати мені доступ до інформації, необхідної для моєї професійної діяльності.

Організаційний комітет: БО «Благодійний фонд Розвитку Інновацій Медицини «Рімон»
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