
 

 

Почитувани,

 

Дали опасноста од COVID-19 не доведе до уште поголема опасност - до намалена можност за грижа за
пациентите со кардиоваскуларни болести?

Дали редуцираниот контакт со здравствените работници поради стравот од COVID-19 ги води
пациентите кон поголема катастрофа? Како да ги мотивираме пациентите со степен 1 хипертензија за
рутинска контрола?

 

 

КРКА-ФАРМА СКОПЈЕ во соработка со ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛЕКАРИ ПО ОПШТА И СЕМЕЈНА
МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ве повикуваат на акредитиран online состанок
на тема:

 

 

               “ Провери.Контролирај.Превенирај!”
 

 

Состанокот за матични лекари од Скопје ќе се одржи на двата долунаведени датуми со цел докторите
кои дента се прва смена да имаат можност да се приклучат попладнето преку платформата „Go To
Webinar“.

За таа цел ве молиме да се регистрирате на следниот начин:

 

1.      За учество на вебинарот на 17.12.2020 (четврток) со почеток од 16:00 часот
регистрирајте се на линкот подоле:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1787303841474774541

 

Модератор на настанот е Доц.д-р Лидија Попоска од ЈЗ Универзитетска клиника за
кардиологија, а за предизвиците во пракса ќе зборува интернист д-р Љупчо Иванов.

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1787303841474774541


2.      За учество на вебинарот на 22.12.2020 (вторник) со почеток од 16:00 часот
регистрирајте се на линкот подоле:

               https://attendee.gotowebinar.com/register/5580988393209227536

 

Модератор на настанот е Доц.д-р Лидија Попоска од ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија, а за предизвиците во пракса ќе зборува спец.по семејна медицина

д-р Сашка Јаневска.

 

 

 

Состанокот е акредитиран од Лекарска комора на Република Северна Македонија.

 

Ве молиме при регистрацијата до Вашето име напишете го и Вашиот регистрациски број добиен од
Лекарска Комора (тоа е бројот на лиценца).

Специјализантите ги молиме да го внесат кодот од основната лиценца.

 

Регистрацијата е едноставна, при копирање на линкот во Гугл ќе ви се отвори страна која бара да
внесете Име и Презиме и мејл адреса.

Откако ќе го направите тоа, ќе добиете нов мејл со копче на кое пишува –join webinar –на кое ќе се
вклучите директно на вебинарот во точно одреденото време и ден.

 

Практично е да се вклучите 10 до 15 мин порано.

Ако имате било каков проблем при регистрација ве молам барајте ме.

 

Ќе ни претставува посебна чест доколку учествувате.

 

 

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5580988393209227536
http://www.krka.si/si/

