
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ВИННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВІННИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ім. М.І.ПИРОГОВА  

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРАПЕВТИЧНЕ ТОВАРИСТВО 

 

 
 

 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 

до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції  

з міжнародною участю 

«Стандарти діагностики та лікування у клініці внутрішніх хвороб» 

25 квітня 2019 року 

 
 

Оргкомітет конференції повідомляє, що конференція відбудеться в м. Вінниця   

у відповідності до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій  

МОЗ та НАМН України, які проводитимуться у 2019 р.  

(реєстраційне посвідчення  Українського інституту науково-технічної експертизи  

та інформації № 212 від 12.07.2018 р.) 

  

 

Місце проведення:  Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова  

                                         (актова зала хірургічного корпусу) 

 

 

 

 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь  

у роботі конференції 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМНІ  ЗАХОДИ   КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Сучасні підходи до лікування та діагностики в кардіології. 

 Сучасна тактика лікування стабільної ішемічної хвороби серця.  

 Ведення хворого з гострим коронарним синдромом та гіпертонічними 

кризами. 
 

2. Сучасні підходи до лікування та діагностики в ревматології. 

 Тактика ведення хворих з системними захворюваннями сполучної 

тканини.  

 Нові підходи до діагностики та лікування системного червоного 

вовчака.  

 Сучасний погляд на лікування подагри. 
 

3.  Сучасні підходи до лікування та діагностики в гастроентерології.  

 Хронічні захворювання  кишківника.  Сучасні стратегії лікування 

хвороби Крона та виразкового коліту.  

 ГЕРХ: діагностика та лікування.  
 

4. Сучасні підходи до лікування та діагностики в нефрології.  

 Сучасні стандарти лікування інфекційно-запальних захворювань 

сечовидільної системи. 

5. Сучасні підходи до лікування та діагностики в пульмонології.  

 Інфекційно-запальні захворювання в пульмонології.  

 ХОЗЛ та бронхіальна астма: останні рекомендації з менеджменту. 
  

6. Сучасні підходи до лікування та діагностики в гематології.  

 Тактика ведення хворого з анемічним синдромом. 

 

 

 

З комерційних питань та спонсорства звертатися до:  

Швець Лілія Володимирівна 

моб. тел.: +380509832302, 
 

Перебетюк Лариса Степанівна,  

моб.тел. +380934855960,  
 

е-mail: terapiavm1@gmail.com 

 

 

 

 

З питань щодо проведення конференції звертатись за телефоном:  
(0432) 66-11-98 

 

 

  



 

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Дотримуйтесь наступних вимог:  
мова – українська або англійська, 1,5 комп’ютерних інтервали,  

шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 (в текстовому редакторі 

Microsoft Word), поля – по 2 см з усіх боків.  
 

Окремим файлом надсилати відомості про авторів з адресою і телефоном для 

спілкування.  
 

Структура публікації: заголовок великими літерами, прізвища та ініціали 

авторів, назва установи, текст.  
 

Тези та статті будуть опубліковані в «Матеріалах конференції».  
 

Назва файлу відповідає прізвищу першого автора. 

 

Строки подання статей:  до 1 квітня  2019 року 

 

Вартість 1 сторінки  – 100 грн. 

 

Матеріали для публікації надсилати:  

 Електронною поштою: е-mail: terapiavm1@gmail.com 
 

Разом з матеріалами надіслати відсканований екземпляр квитанції про оплату, 

або прізвище автора при оплаті в терміналі. 

 

Реквізити для оплати: 

 Одержувач: Перебетюк Лариса Степанівна 

 Номер карткового рахунку Приватбанку: 5168742723202002 

 

Для бажаючих:  

Друковані матеріали конференції можуть бути надіслані після проведення  

конференції Укрпоштою з післяоплатою. 

 

 

Організаційний комітет конференції 
 

 

 

 

 

 

В РАМКАХ  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ  БУДЕ  ПРОВЕДЕНО  ВИСТАВКУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ 

 

 

ВСІ  УЧАСНИКИ  КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ  СЕРТИФІКАТ 


