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паній, рекомендований 

Державною атестаційною 

комісією України. Журнал 

видається з 1996 року

Проекти та ініціативи 
ВГО «Асоціація 
превентивної 
та антиейджинг 
медицини»

Медичний захід «Медікс-

Форум» – конференція для 

лікарів міста Києва та області 

щодо проб лем профілакти-

ки та лікування захворю-

вань, пов’язаних з віком. 

Перша Національна 

тренінг-програма «Школа 

антиейджингу і превентив-

ної медицини» – освітній 

проект, що охопив такі ак-

туальні питання медицини 

антистаріння, як подовжен-

ня життя, проблеми серце-

во-судинних захворювань 

та їх профілактика, основна 

ідея – засвоєння українсь-

кими лікарями різних спе-

ціальностей поняття «меди-

цина антистаріння», а також 

використання здобутих ними 

нових навичок для подаль-

шої роботи з пацієнтами.

Всеукраїнські соціальні 

програми «Здорове серце» 

і «Серцево-судинний ризик 

під контролем» – проекти, 

присвячені профілактиці 

з урахуванням серцево-су-

динного ризику та ранньому 

виявленню серцево-судин-

них захворювань, основ-

ний вектор – підвищення 

поінформованості лікарів 

та населення щодо важ-

ливості факторів серцево-

судинних захворювань. 

Всеукраїнська соціальна 

програма «Легко дихати, 

легко жити!» – програма 

скри нінгу бронхообструк-

тивних захворювань з ме-

тою збільшення поінфор-

мованості як лікарів, так 

і пацієнтів щодо захворю-

вань дихальних шляхів, при-

вернення уваги суспільства 

до раннього діагностуван-

ня, профілактики та ліку-

вання бронхіальної астми 

bсеукраїнська гро-

мадська організація 

«Асоціація превен-

тивної та антиейджинг меди-

цини» заснована у 2008 році. 

На даний час в Україні Асо-

ціація стала одним із по-

тужних осередків, які на-

копичують та поширюють 

знання про профілактичну 

медицину та медицину анти-

старіння шляхом реалізації 

власних соціальних програм 

та ініціатив. Основним век-

тором соціальних програм 

організації є просування 

знань про необхідність ран-

ньої профілактики та попе-

редження. Кількість членів 

Асоціації налічує понад де-

сять тисяч лікарів різних 

спеціальностей, що об’єднані 

в 14 обласних осередків 

по всій території України. 

Кожний бажаючий лікар, не-

залежно від спеціальності, 

може долучитися до спіль-

ноти фахівців, які прагнуть 

власними силами та знан-

нями допомогти розвитку 

профілактичної медицини 

в Україні. Асоціація відкрита 

для нових пропозицій на ниві 

профілактичних програм, 

соціальних ініціатив та інших 

проектів і запрошує до спів-

праці не лише індивідуаль-

них, а й колективних членів.

Друковані видання 
видавництва «Медікс» 
і ВГО «Асоціація 
превентивної 
та антиейджинг 
медицини»

«Мистецтво лікування»

У 2014 р. виходить онов-

лений журнал «Мистецтво 

лікування», в якому до-

дається рубрика журналу 

«Medix. Anti-aging». Цей 

журнал – новий погляд на 

мистецтво лікування. Жур-

нал об’єднуватиме у собі 

два видання – «Мистецтво 

лікування» і «Медікс. Анти-

еджинг», що, без сумніву, 

матиме свої переваги для 

читачів обох журналів. 

«Мистецтво лікування & 

Медікс. Антиейджинг» – 

профільне медичне видання 

для практикуючих лікарів, 

яке охоплює різні медичні 

спеціальності та всебіч-

но їх висвітлює. 

Завдяки широко-

му спектру тем чи-

тацька аудиторія 

журналу збільшується. Ви-

дання має унікальний фор-

мат: читач не лише отримує 

професійну інформацію, 

він також має можливість 

переглянути твори мистец-

тва відомих українсь ких 

художників. Розширюється 

перелік спеціальностей для 

участі у рубриці «Дистанцій-

не навчання». Журнал роз-

ширює спів працю з новими 

авторами – провідними спе-

ціалістами в медичній галузі 

«Health. Medix»

Журнал «Health. Medix» – 

науково-популярне видання, 

що висвітлює найактуаль-

ніші теми про здоров’я, які 

цікавлять пересічних україн-

ців, та розвінчує міфи і забо-

бони щодо лікування та про-

філактики багатьох захво-

рювань. Матеріали викладе-

но у зручній і простій формі, 

а голов не – професійно, що 

дає змогу читачеві отримати 

достовірну інформацію зро-

зумілою мовою від першо-

джерела – лікаря. Журнал 

«Health. Medix» є офіційним 

друкованим спеціалізованим 

виданням для населення, що 

започатковано в 2010 році 

та виходить 6 разів на рік.

Переглянути та ознайо-

митися з останніми номе-

рами офіційних видань 

Асоціації можна на сайті: 

www.health-medix.com.

«Ліки України»

Журнал для практикую-

чих лікарів, медичних 

працівників, представни-

ків фармацевтичних ком-

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ВГО «АСОЦІАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ 
ТА АНТИЕЙДЖИНГ МЕДИЦИНИ»

Більше ніж медичний журнал

спеціал

TM
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та хронічного обструктив-

ного захворювання легень. 

Соціальна програма «Міс-

та здоров’я» у рамках «Все-

українського олімпійського 

уроку» НОК України – про-

ект, присвячений популя-

ризації здорового способу 

життя через проведення 

ряду заходів на центральних 

площах або парках міст – 

учасників і покликаний до-

помогти всім бажаю чим виз-

начити фактори, які пред-

ставляють серйозну загрозу 

для здоров’я. 

Щорічний 

Міжнародний 

конгрес «Про-

філактика. Анти-

ейджинг. Украї-

на» – науковий 

медичний захід 

для лікарів всіх 

спеціальностей 

та управлінців 

у сфері охорони здоров’я, 

який вирізняється прове-

денням низки актуальних 

та цікавих наукових та 

культурних заходів: нау-

ково-практичних секцій, 

семінарів, круглих столів 

та work-shop з превен-

тивної медицини і ме-

дицини антистаріння. 

Всеукраїнський 

громадсь кий рух «Народ-

жуймо українців – відрод-

жуймо Україну!» – проект, 

спрямований на збіль-

шення народжува-

ності в Україні. 

Всеукраїнська 

соціальна ініціатива 

«60+кардіо» – про-

ект, спрямований 

на покращення 

діагностики, ліку-

вання та профілак-

тики серцево-су-

динних захворювань 

у категорії людей по-

хилого віку із забез-

печенням їх інформа-

ційною підтримкою.

Всеукраїнська со-

ціальна програма 

«Хронічні захворю-

вання: профілакти-

ка та контроль», яка 

покликана запобігти 

хронічним захворюванням, 

сприяти їхньому виявленню 

на початкових стадіях та 

навчитися конт ролювати 

уже наявні хвороби.

Якщо ВИ – один із тих, 

кому небайдужі питан-

ня збереження здоров’я 

і довголіття всіх і кожно-

го в Україні, але ще не 

є членом нашої Асоціа-

ції – ПРИЄДНУЙТЕСЬ і ста-

вайте активними учас-

никами нашого руху!

Передплати і ти через каталог видань України на 2014 рік
журнали видавництва «Медікс»

журнал

TM

Більше ніж медичний журнал

 

  


