
 
 

Шановний(-а) колего! 

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейджинг 

медицини» має на меті залучити до своїх лав ще більше фахівців, незалежно від 

спеціалізації, тому ви зможете приєднатися до широкого кола членів Асоціації самі та 

залучити своїх колег. 

Основною метою Асоціації є сприяння покращанню надання медичної допомоги, 

підвищенню якості та тривалості життя населення шляхом розвитку профілактичної, 

гендерної та антивікової медицини, пропагування знань у цих галузях медицини за 

допомогою лекцій, бесід, друкованих видань, виступів по радіо та телебаченню, 

міжнародних наукових та гуманітарних зв’язків.  

Членство в Асоціації надає її учасникам право брати активну участь у діяльності 

організації, в усіх заходах та ініціативах, бути присутніми на конференціях, симпозіумах, 

круглих столах, зустрічах, прес-конференціях, брифінгах, що їх організовує Асоціація та 

які сприяють виконанню статутних завдань, отримувати знижки та бонуси для участі в 

наукових заходах, що проходять за підтримки громадської організації.  

Додаткову інформацію про громадську організацію Ви зможете отримати на 

нашому сайті: http://www.health-medix.com, де у розділі «Асоціація» можна знайти 

актуальну та цікаву інформацію про життя організації, дізнатися про умови членства та 

переглянути анонс заходів, що будуть проходити під егідою Асоціації. 

Серед науково-інформаційних заходів, які проводить Асоціація, свою активну 

діяльність розпочав проект, присвячений направленню зусиль на поінформованість 

фахівців в галузі медицини і фармації про цікаві та останні новини з української та світової 

сфери медицини. Відтепер добірку актуальних новин Ви зможете отримувати не виходячи 

з дому! Для  реєстрації варто лише відправити електронний лист за адресою: 

office@health-medix.com та прикріпити заповнену Заявку на отримання сертифікату 

дійсного члена Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, що знаходиться в розділі 

«Асоціація» на нашому офіційному сайті. Надіславши повідомлення, кожен лікар буде 

автоматично включений до програми поінформованості лікарів України. 

 Дані про згадану Програму Асоціації Ви маєте змогу поширювати серед колег, 

таким чином кожен лікар матиме можливість стати учасником Програми та отримувати 

найсвіжішу інформацію на власну електронну адресу від Асоціації.   

Висловлюємо надію, що це лише успішний початок нашої співпраці, і в 

майбутньому ми ще не раз об’єднаємо зусилля для досягнення поставленої перед 

Асоціацією мети. 

 

 

 

З повагою,  

Голова Правління Асоціації   

превентивної та антиейджинг медицини                                д. мед. н. О.М. Барна 
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