
 
Науково-практичні конференції та семінари для лікарів 

 
Асоціація лікарів амбулаторної медицини України, з метою підвищення 

кваліфікації лікарів згідно наказу №446 МОЗ України «Про безперервний 
професійний розвиток лікарів» від 22.02.2019, та згідно реєстру Заходів                 
2021 року МОЗ України, планує провести науково-практичні конференції 
(семінари) «Сучасні досягнення в практиці лікаря». 

У зв’язку з карантинними заходами в Україні данні конференції пройдуть 
як очний семінар у вигляді телемосту в режимі реально часу. Реєстрація на 
семінари за посиланням у таблиці. Кожному зареєстрованому лікарю прийде 
електронний лист на пошту з індивідуальним запрошенням та індивідуальним 
посиланням на семінар. 

 
№ 
п/п 

Дата Лікарський 
фах 

Тематика Запрошенн
я лікарів 

Час 
початк

у 

Посилання на 
реєстрацію 

1. 01.06.21 

Онкологи, 
хіміотерапевти, 

гематологи, 
променеві 
терапевти 

Загальна онкологічна 
практика Україна 15:00 https://cutt.ly/sbZH

SCy  

2. 02.06.21 

Гастроентерол
оги, дієтологи, 
сімейні лікарі, 

терапевти, 
педіатри 

Загальна 
гастроентерологічна 

практика 
Україна 15:00 https://cutt.ly/lbZH

KEq  

3. 03.06.21 Хірурги, 
травматологи 

Загальна хірургічна та 
травматологічна 

практика 
Україна 15:00 https://cutt.ly/BbZ

HZHO  

4. 08-
09.06.21 

Сімейні лікарі, 
терапевти, 
педіатри 

Загальна практика 
Східна та 
північна 
Україна 

14:00 https://cutt.ly/abZH
Mk5 

5. 10.06.21 

Дерматологи, 
венерологи, 

акушери-
гінекологи, 

урологи 

Загальна 
дерматовенерологічна 

практика 
Україна 15:00 https://cutt.ly/Wb

ZH0B9 

6. 12.06.21 ЛОР-лікарі, 
сімейні лікарі 

Захворювання верхніх 
та нижніх дихальних 

шляхів 
Україна 10:00 https://cutt.ly/pbZ

H3rE 

7. 15.06.21 Педіатри, 
неонатологи 

Клінічні випадки в 
педіатричній 

практиці 
Україна 15:00 https://cutt.ly/6bZ

Jiwl  

8. 16.06.21 

Алергологи, 
пульмонологи
, імунологи, 

сімейні лікарі, 
терапевти, 
педіатри 

Загальна алергологічна  
практика Україна 15:00 https://cutt.ly/mb

ZJpbo  

9. 17.06.21 Акушери-
гінекологи 

Загальна гінекологічна 
практика Україна 15:00 https://cutt.ly/qbZ

Jsce  

10. 22.06.21 Урологи, 
нефрологи 

Загальна 
урологічна Україна 15:00 https://cutt.ly/bbZ

JfWW  
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практика 

11. 26.06.21 Провізори, 
фармацевти Загальна практика Україна 10:00 https://cutt.ly/vbZ

JxcN  

12. 30.06.21 Кардіологи, 
терапевти 

Загальна 
кардіологічна 

практика 
Україна 15:00 https://cutt.ly/Qb

ZJmhb 

 
На семінарі будуть заслухані доповіді провідних учених медицини 

України та практикуючих лікарів. 
 По закінченню даних заходів лікарям-учасникам будуть надані 
сертифікати (на електрону пошту), відповідно до нарахування балів за участь в 
очному семінарі, згідно дод. №5 Наказу №446 МОЗ України. 
 У зв’язку з тим, що семінари будуть проходити як очних захід, кількість 
місць обмежена до 500 учасників, та передбачається підтвердження участі в 
семінарі проходженням тестів по матеріалу семінару. Всім, хто бажає, дані 
посилання додатково будуть відправлені на електрону адресу. Для цього лікарю 
потрібно відправити свій e-mail на номер 050-841-28-59 та вказати дату 
семінару (SMS чи Viber).  
 

 ГО «Асоціація лікарів амбулаторної медицини України» 
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