
 
 
 
 
 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 

Маємо честь повідомити Вам, 

що 

5-6 жовтня 2017 року 

 в м. Вінниця відбудеться 

I Подільська міжрегіональна 
науково-практична конференція: 

«Сучасні методи діагностики, 
невідкладної допомоги, інтенсивної 

терапії  та анестезіологічного 
забезпечення важких хворих». 

 
 

Інформаційна сторінка : 
 

vinpodkonf.privbis.ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Міністерство охорони здоров’я 
України 

Вінницький національний медичний 
університет імені М.І.Пирогова 

Вінницький ДОЗ ОДА, ДОЗ МДА 
Асоціація анестезіологів України 

Вінницький центр медицини 
катастроф ДОЗ ОДА 

 
 
 

I Подільська міжрегіональна 
науково-практична 

конференція: «Сучасні методи 
діагностики, невідкладної 

допомоги, інтенсивної терапії  
та анестезіологічного 

забезпечення важких хворих». 
 

5-6 жовтня 2017 року 
м.Вінниця 

 
 

vinpodkonf.privbis.ru 
 
 
 

ДРУГЕ  ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

 



Ключові теми конференції: 
 

1. Сучасні  технології діагностики, 

невідкладної допомоги, інтенсивної 

терапії та анестезіологічного 

забезпечення хворих. 
 

2. Інтенсивна терапія та 

анестезіологічне забезпечення в 

педіатрії. 
 

3. Оновлений  дизайн організації 

медицини невідкладних станів  

Вінничини 
 

4. Нові підходи невідкладної 

допомоги та  ІТ  при хірургічних 

захворюваннях 
 

5. Досягнення інтенсивної терапії в 

клініці внутрішньої медицини. 
 

6. Інтенсивне акушерство та 

гінекологія. 

 
 

 

Культурна програма : 

1. Музей М.І.Пирогова 

2. Вервольф 

3. Вінницькі фонтани 

4. Музей М.М.Коцюбинського 

 

Шановні колеги! 
          Запрошуємо Вас представити на 

конференції усні доповіді та тези, які 

будуть опубліковані в збірнику матеріалів  

I Подільської міжрегіональної науково-

практичної конференції: «Сучасні методи 

діагностики, невідкладної допомоги, 

інтенсивної терапії  та анестезіологічного 

забезпечення важких хворих» та в 

електронній формі. 

     Реєстрація учасників конференції за 

електронною адресою  mgomon@meta.ua 

де необхідно вказати ФІО, контактні 

телефони, ступінь участі (учасник, 

доповідач). Сертифікати участі отримають 

лише зареєстровані учасники! Прохання до 

доповідачів за цією ж адресою надсилати 

назву, авторів та співавторів усної доповіді 

з контактним телефоном автора.  

Термін подачі тез до 15  серпня 2017 року 
Вимоги до наукових тез: відповідність 

тематиці конференції, назва файлу 

повинна відповідати фамілії 1-го автора, 

контактний телефон, об’єм до 2500 

знаків, шрифт 14, Times New Roman, 

інтервал 1,5. Структура наукових тез: ФІО, 

НАЗВА, заклад, місто, актуальність; мета 

роботи; матеріали та методи; результати; 

висновки. Література не наводиться. 

Подача рекламної інформації узгоджується 

з виконавчим директором або 

відповідальним секретарем. Оргкомітет 

залишає за собою право профільного 

відбору матеріалів для доповідей та тез. 

Публікація тез та доповідей наукового,  

нерекламного характеру безкоштовна! 

Оргкомітет 
Голова. 

Академік НАМН України, д.мед.н., 

проф. Мороз Василь Максимович 
Співголови:  
Грабович Л.О. Директор ВДОЗ ОДА 

Шиш О.В. Директор ВДОЗ МДА 

Пірникоза А.В. Директор ВОЦМК, к.мед.н. 

Дубров С.О. Голова ААУ, д.мед.н., професор, 

головний фахівець МОЗ України. 

Лоскутов О.А. д.мед.н., професор 

Виконавчий директор: 

Гомон Микола Лонгінович,  д.мед.н. 

0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua 

Члени оргкомітету: 

Булавенко О.В.,д.мед.н., професор, Галушко 

О.А., к.мед.н., доцент, Георгіянц М.А.,д.мед.н., 

професор, Глумчер Ф.С., д.мед.н., професор, 

Гриценко С.М.,д.мед.н., професор, Дацюк О.І., 

д.мед.н., професор, Домарацький О.Е., к.мед.н., 

доцент, Желіба М.Д., д.мед.н., професор, Іванов 

В.П., д.мед.н, професор, Каніковський 

О.Є.,.д.мед.н, професор, Клігуненко О.М., 

д.мед.н., професор, Мазур А.П., д.мед.н., 

професор, Олійник О.В., д.мед.н, професор, 

Пилипенко М.М., к.мед.н., доцент, Покидько М.І., 

д.мед.н., професор, Сорокіна О.Ю. д.мед.н., 

професор, Станіславчук М.А. д.мед.н., професор. 

Фесенко В.С., д.мед.н., професор, Фесенко У.А., 

д.мед.н., професор, Хіміч С.Д., д.мед.н., 

професор, Чайка Г.В., д.мед.н., професор, 

Шапринський В.О., д.мед.н., професор, Яблонь 

О.С., д.мед.н., професор. 
Контактна  інформація   місцевого     оргкомітету: 

Тереховський Анатолій Іванович, к.мед.н., доц. 

0633771129  terehovskiy@rambler.ru 

Мазур Галина Миколаївна, відповід.секретар 

0679609336; exclusive-an@ukr.net 
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